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 1.2 ชื่อหลักสูตร 

      (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ      สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต์ 

  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science   Program in Applied Biology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยาประยุกต์) 

  (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Applied Biology) 

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต)์ 

  (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Applied Biology) 

 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

  

5. รูปแบบของหลักสตูร 

 5.1 รูปแบบ 

  5 หลักสูตรปริญญาโท  

 5.2 ภาษาที่ใช้  

  5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5.3 การรับเข้าศึกษา   

  5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน  

  5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 B ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

           เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

    ;   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวทิยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที ่

            26(7/2564)  เมื่อวันที่ 16  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

    ;   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 422(5/2564)   

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยชีีวภาพ หรือด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) นักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านชีววิทยาในสถาบนัทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประยุกต์ศาสตร์ทางชีววทิยาดา้น

พืช สัตว์ จลุินทรีย์ พนัธุศาสตร ์ชีวโมเลกุล และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ   

(3) ธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวกับการศึกษา การเกษตร ทรัพยากรชีวภาพ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ติวเตอร์ เกษตรกร อาจารย์

พิเศษในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

 

1 3-9399-00185-45-1 ผศ. ว่าที่ร้อยโทสทิธิศักดิ์ 

จันทรัตน ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2557 

2548 

2544 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ม.ขอนแก่น 

ม.ขอนแก่น 

ม.มหาสารคาม 

2 1-9699-00062-03-5 อาจารย ์ นางสาวแววฤดี แววทองรักษ์ ปรญิญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

2549 

ปร.ด.  

วท.บ.

(ศึกษาศาสตร)์  

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

    

3 3-5208-00428-62-5 อาจารย ์ นางสาวชมพูนชุ อิ่มทอง ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตร ี

2557 

 

 

2548 

ปร.ด.  

 

 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร ์

และพันธุวิศวกรรม 

ศาสตร ์

ชีววิทยา 

ม.มหิดล 

 

 

ม.เชียงใหม่ 

 

Kriangsak Damchoom

Kriangsak Damchoom

Kriangsak Damchoom
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

5  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย

เรียนรูท้้องถิ่น ในชุมชน  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีประเด็นความท้าทายในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และการบริหารจัดการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  สถานการณ์ที่กระแส

โลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  การเคลื่อนย้ายของผู้คน องค์ความรู้ สินค้าและบริการ เงินทุน เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ 

เป็นไปอย่างเสรี  ประเทศไทยจึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อพัฒนาประเทศไทยใน

ทุกด้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

ด้วยวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้

เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 

การปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 

2560–2564) ซึ่งมี เป้าหมายคือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่องค์การ

สหประชาชาติได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ โดยระบุไว้ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งบริการ

ความรู้ทางวิชาการที่เป็นพึ่งพาของสังคม  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาของประเทศที่มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล (BCG Economy Model) บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 

3 เศรษฐกิจหลักไปพร้อม ๆ กัน  คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  ครอบคลุมอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี

ศักยภาพ (First S-curve)  ในด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ  สุขภาพและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-curve) ในกลุ่มพลังงานและเคมีชีวภาพเป็นต้น  นอกจากนี้การเปิดเสรีอาเซียนด้านต่าง ๆ  ส่งผล

ให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมก าลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการสร้างบุคลากรวิจัย สายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและตลาดแรงงานปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยองค์

ความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา องค์ความรู้ด้านชีววิทยาทั้งพื้นฐานและการประยุกต์ เป็นหนึ่งในองค์ความรู้

ที่มีความส าคัญอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดนวัตกรรม 

ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

ผนวกกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่  มีการบริหาร
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จัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยาประยุกต์มีบุคลากรที่มีความรู้หลากหลายสาขา มีความสามารถเพียงพอต่อการเพิ่มศักยภาพของคนในการ

พัฒนาประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

  

      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โครงสร้าง

ของประชากรไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรในวัยท างานลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต มีการบริโภคสินค้าและมีรูปแบบบริการใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น จากการ

เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วดังกล่าว การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นเร่ือง

ที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ช่วยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ การวางแผนหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและ

วัฒนธรรม ในอันที่จะรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ การปรับปรุงหลักสูตรจึงได้ค านึงถึงแนวทางการประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ทางชีววิทยา บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย

ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและเรียนรู้  น าไปสู่การอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสังคม ชุมชนท้องถิ่นใน

ประเทศ  ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่น ให้มีคุณธรรมน าความรู้และมีทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการจัดการองค์ความรู้ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์

ความรู้สมัยใหม่เพื่อช่วยชี้น าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง

และเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรจึงจ าเป็นที่ต้องผลิตบัณฑิตในเชิงรุกเพื่อให้มีศักยภาพและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ตามแนวทาง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560- 

2564) โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน เพื่อสร้างทุนมนุษย์ (Human capital) และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยการปฏิบัติงานบนฐานความมั่นคงทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมภาคใต้ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง พุทธ จีน และมุสลิม   

การศึกษาชนิดของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นที่ได้รับการคุกคาม  การค้นหาชนิดของพืช สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์  การศึกษาปรากฏการณ์พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตในระดับชนิดและในระดับเซลล์ เพื่อน าไปประยุกต์ในการ

แก้ปัญหา ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงาน หรือสิ่งแวดล้อม ล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านพืช สัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์โมเลกุล และด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกัน เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที ่ในรูปแบบของผลผลิตทางชวีภาพตา่ง ๆ เช่นสารที่

มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นอาหารฟังก์ชัน การวิจัยพัฒนาโปรตีนทางเลือก (Alternative protein)  
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จากพืช และจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม (Meat analogue) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน

อนาคต และรวมทั้งการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล

เศรษฐกิจ BCG  (Bio-Circular-Green Economy) ในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-curve)   ด้านเกษตร  อาหาร 

และ เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มพลังงานและเคมีชีวภาพ สุขภาพและการแพทย์เป็นต้น ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เพื่อผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ

งานวิจัยได้ทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และปฏิบัติตนอย่าง

มืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

นวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ  

ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ นอกจากแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) แล้ว  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program  Learning Outcomes, 

PLOs) ของหลักสูตร โดยก าหนดและจัดท าขึ้นตามความต้องการ และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  1. ศิษย์เก่า 2. ศิษย์ปัจจุบัน  3. อาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุนใน

สาขาวิชา/อาจารย์จากภาควิชาอ่ืน ๆ ในสาขาที่ใกล้เคียง 4.หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก/ผู้บริหารสถาน

ประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ  5. กลุ่มสื่อออนไลน์ จากการพิจารณาจากความต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์  และ 6. กลุ่มครูอาจารย์ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยการใช้ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ผ่านไลน์ หรือ 

Facebook และ ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google form ด้วยค าถามปลายเปิด  จัดแบ่งความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรออกเป็นด้านต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาผลการเรียนรู้  5 ด้าน        

ได้แก ่1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ และ 5. ด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จากผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว

ข้างต้น  รวมทั้งข้อมูลความต้องการของหน่วยงานระดับนโยบายของภาครัฐ วิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น าไปสู่การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิต (Graduate attributes) ของหลักสูตรฯชีววิทยาประยุกต์ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ร่วมกับอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิตของหลักสูตรที่ก าหนดไว้   สามารถก าหนด PLOs ของ

หลักสูตรฯ ที่มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์ในบริบทของพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นการวิจัยที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางชีววิทยา

แขนงต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่า โดยหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นในด้านการเกษตร 

อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ ในการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีดุลยภาพและมีความยั่งยืน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการเมือง การ

แข่งขันทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านนวตักรรม  และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ท า

ให้มหาวิทยาลัยก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์

ดังนี้  1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ซื่อสัตย์มี
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วินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติ  และ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่

มีความรู้และวิชาชีพในระดับสากล โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะใน

จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีผลผลิตทางการเกษตรและประมงจ านวนมาก  และมี

ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

มลภาวะสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้วย

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานร่วมกับภาคี

ภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของท้องถิ่นบนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องเน้นการสร้างองค์ความรู้

ทางชีววิทยาที่เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ

ประเทศ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาในท้องถิ่นเป็นโจทย์ เพื่อแก้ปัญหาหรือน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน

เกษตร หรือด้านอาหาร หรือด้านสุขภาพ หรือด้านสิ่งแวดล้อม  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับท้องถิ่นภาคใต้  

สร้างสรรค์คุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายในแง่ของผลผลิตทางชีวภาพ และการบริการ 

รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ให้เหมาะสมกับความต้องการเชิงพื้นที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

บัณฑิตเป็นผู้น าทางวิชาการ บนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท างานและแข่งขันอย่างมี

คุณภาพ  มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการสร้าง

มหาบัณฑิตของหลักสูตรจึงสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ผลการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย พบว่ามีความสอดคล้องกัน ดังแสดงในภาคผนวก ก   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต์ สนับสนุนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development : HRD) 

ยุทธศาสตร์ย่อย : 1.1 การผลิตบัณฑติ 

เป้าประสงค์ :   

HRD1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดบัสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 

HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรปูแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 

 

แนวทางการด าเนนิการของยุทธศาสตร์ 

HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้าง

บัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเปน็พลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเปน็หลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์

ของพื้นที่ 

HRD2-2 สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ. Diversify Higher Education Pathways โดยให้นักศึกษา

สามารถเลือกทิศทางงานวิจัยตามความสนใจ และความถนัด ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (Start up) และเลือก

เรียนรายวิชาที่สนใจ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการเลือกคณะ/สาขาวชิา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation 

Development : RID) 

เป้าประสงค์ :   

RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการด าเนนิการของยุทธศาสตร ์

RID1-1 การด าเนินงานของหลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Discipline based) และประเด็นที่เชื่อมโยงงานวิจัย 

และงานบริการวชิาการ 

RID1-2 ผลักดันการวางระบบพฒันาขีดความสามารถของนักวิจยั เครือข่ายวิจัย โดยเน้นการพฒันาใน ด้านเกษตร อาหาร 

เทคโนโลยชีีวภาพ และ ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  5 ไม่มี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  5 ไม่มี 

       13.3 การบริหารจัดการ 

  5 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ /ผลหตุะเหลักการแล  และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักการ

และทฤษฎี  และประยุกต์ ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเพื่ อแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ที่ เชื่ อมโยงกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีทักษะการวิจัย กระบวนการแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารองค์

ความรู้ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาการและการวิจัย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านตามแนวทางพิพัฒนาการ

นิยม (Progressivism)  ด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่หลากหลาย มีประสบการณ์ใน

พื้นที่จริง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พัฒนาคุณค่า

ทรัพยากรชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมบนฐานภูมิปัญญา ภูมินิเวศและวัฒนธรรม จากการบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อ

ทิศทางการพัฒนาประเทศในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโมเดล

เศ รษ ฐกิ จ  BCG  (Bio-Circular-Green Economy)  ในกลุ่ ม อุ ตส าหกรรม เป้ าหม าย  ใน ด้ าน เกษ ตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร สุขภาพ   โดยการพัฒนาคุณภาพของคนและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน  

เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง  การเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็ว และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรฯ สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต์เน้นการสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นบนฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ค้นหาประโยชน์

และความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์พืช สัตว์และจุลินทรีย์  การศึกษาปรากฏการณ์พื้นฐานต่าง ๆ ของ

สิ่งมีชีวิต ในระดับชนิด ระดับเซลล์และชีวโมเลกุล เพื่อที่สามารถอธิบายหลักการ กลไกที่เก่ียวข้องและบูรณาการ

ใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา 

เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพื่อน าไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือการใช้ประโยชน์โดยเน้น

ในด้านเกษตร  อาหาร  สุขภาพ  หรือสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น  การพัฒนาผลผลิต

ทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี้การผลิตมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ได้ปรับปรุงตามคุณลักษณะจากความ

ต้องการของตลาดแรงงาน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่ได้จากการส ารวจข้อมูลความต้องการเชิง

สมรรถนะของบัณฑิตในระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ จึงผลิต

มหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางชีววิทยา และประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยที่เชื่อมโยงกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้อย่างเหมาะสม ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และมี

ความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูงต่อไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัยชุมชน ให้โอกาส

บุคลากรเข้ามาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย หรือท าวิจัยร่วมกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ใน

ภูมิสังคม และภูมินิเวศ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้น น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างมีดุลยภาพ  
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าในด้านเกษตร หรือ

ด้านอาหาร หรือด้านสุขภาพ หรือด้านสิ่งแวดล้อมบนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต้ตามความต้องการ

ของท้องถิ่นหรือสังคม  

1.3.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถออกแบบการวิจัยโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

1.3.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารผลงานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและจรรยาบรรณในการวิจัย            

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

-  แผนการพัฒนาการเรียนการสอน -   จัดการเรียนรู้แบบ active 

    learning หลากหลายรูปแบบ การ  

    ลงพื้นทีท่ี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่น  

    ชุมชนหรือสถานประกอบการใน 

    พื้นที ่

-  น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ 

   เรียนการสอน  

-   อาจารย์ประจ าในหลักสูตรได้รับการ 

    อบรมการสอนในรูปแบบต่างๆ และ 

    การวัดการประเมินผลที่มี  

    ประสิทธิภาพ  

- มคอ.3 และ มคอ.5 

- การเข้าอบรมเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

- แผนพัฒนาดา้นการวิจัย  - ติดตามความกา้วหน้าของวิทยาการ

ด้านชีววิทยาทั้งพืน้ฐานและการ

ประยุกต ์

- ติดตามปัญหาพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณา

การกับศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการ

หาทางแก้ปัญหา 

- ส่งเสริมและพฒันางานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ตามความต้องการของ

ท้องถิ่นและประเทศ 

- สนับสนนุผู้สอนและผู้เรียนให้

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการ และเผยแพร่โดยการน าเสนอ

ในที่ประชุมวิชาการที่มีการรวบรวม 

เป็น proceeding อย่างน้อย 1 คร้ัง/

คน/ป ี

- จ านวนการเข้าร่วมประชุมวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

 

 

 

-  แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ ก า ร

วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร

ถ่ า ย ท อ ด น วั ต ก ร ร ม  

- ส่งเสริมการบริการวิชาการต่าง ๆ 

เช่น งานตรวจวิเคราะห์ด้าน

จลุินทรีย์ การใชป้ระโยชนจ์าก

ผลผลติพืชในท้องถิ่น หรือการวิจัย

- ร้อยละ 80 ของอาจารย์ในหลักสูตรมี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 

- จ านวนโครงการงานวิจยั บริการ

วิชาการ 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

เพื่อบริการ โดยพัฒนางาน

โครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น

และส่วนกลาง และใชโ้จทยป์ระเด็น

ปัญหาของท้องถิ่นที่ต้องอาศัย

หลากหลายมิติในการท าความเข้าใจ 

- เผยแพรแ่ละถ่ายทอดผลงานวิจยั

และนวัตกรรมสู่สาธารณะ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  

5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้น บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

5 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

5  ไม่มี 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

5 วัน – เวลาราชการปกต ิ

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 

2.2.1 แผน ก 1 

2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านชีววิทยา เคมี-ชีววิทยา หรือในสาขา

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  

2.2.1.2 มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0  หรือเทียบเท่า หรือมี

ประสบการณ์ในการวิจัยหรือท างานในสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรับ

สมัครโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า 

2.2.1.3  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1.1 และ 2.2.1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

ปญัหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธในการด าเนินการเพื่อแกไขปญหา  

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ความรู้พื้นฐานที่แตกตา่งกัน - เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาระดบัปริญญาตรี

โดยไมน่ับหน่วยกิต  ภายใต้ค าแนะน าของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

- จัดกลุ่มฝึกทักษะการเรียนรู ้

ทักษะภาษาอังกฤษ - เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

เพิ่มเติม 
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ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

- กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านบทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษมากข้ึน  

- จัดกลุ่มฝึกทักษะการภาษาอังกฤษ  

-      สัมมนาเปน็ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างการวิจัย  - -      มีรายวิชาระเบียบวธิีการวจิัยที่เก่ียวข้อง

กับการเขียนโครงร่างวิจัย 

- -     เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงร่างการวิจัย 

 

 

2.4 แผนการรับนักศึกษาและผสู าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับปรญิญาโท 

แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

 

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 ชั้นปทีี่ 1 5 10 10 10 10 

 ชั้นปทีี่ 2 - 5 10 10 10 

รวม 5 15 20 20 20 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 10 10 10 

 

 

2.5 งบประมาณตามแผน 

2.5.1 ระดับปริญญาโท 
 

1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน (แบบเหมาจา่ย 

28,000 บาท/คน/ภาค) 
280,000 840,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 280,000 840,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 
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2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)     

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร1 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 1,531,538 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

(ไม่รวม 3) 60,000 63,000 66,150 69,458 72,930 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 1,320,000 1,386,000 1,455,300 1,528,066 1,604,468 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 1,320,000 1,386,000 1,455,300 1,528,066 1,604,468 

จ านวนนักศึกษา  5 15 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปี 264,000 92,400 72,765 76,403 80,223 

     

    คิดอัตราเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีโดยเฉลี่ย 

 

2.6 ระบบการศึกษา 

; แบบชัน้เรียน 

2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถามี) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.8 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้เกิด  

การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนจาก 

ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   การฝึกงาน 

สหกิจศึกษา   การท างานเพื่อสังคม   เป็นต้น   โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชา ในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา  

     ในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 5 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต   

  
3.1.3 รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 

 3.1.3.1  รายวิชา/ชุดวิชา          

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ระดบัผลการประเมินเปน็สัญลักษณ์ 

S  จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ้

            หมวดวิชาบังคับ 

 

722-511 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย                                                           

(Research Methodology) 

 

               

                   2((2)-0-4) 

 

              หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                                        36 หน่วยกิต             

722-581  วิทยานพินธ ์          36(0-108-0) 

            หมวดวิชาเลือก/ชุดวิชา     

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไดต้ามความสนใจ โดยไม่นบัหน่วยกิต                                    

  

                  722-512 ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และ

นวัตกรรม 

(Module: Applied Biology for Modern Agriculture 

and Innovation) 

6((5)-3-10) 

722-513 ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

โครงงานวิทยาศาสตร์  

(Module: Scientific Process Skill Development for 

Science Project Teachers 

6((5)-3-10) 

722-531 ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพร

ท้องถิ่น 

(Module: Biodiversity and Utilization of Local 

6((5)-3-10) 
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Medicinal Plants) 

722-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทะเลชายฝั่งและการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเล 

(Module: Marine Coastal Ecology and Marine 

Resources Management) 

6((5)-3-10) 

หมายเหตุ : นอกจากรายวิชาเลอืกชุดวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นกัศึกษาสามารถเลอืกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

              กิจกรรมทางวิชาการ 

             หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาสาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต์ ทุกภาคการศึกษา 

 

 
3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก 

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 

ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง ระดับการศึกษาหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีจะเริ่มต้นจากเลข 5 

เป็นต้นไป ในกรณีนี้หมายเลข 5 หมายถึงรายวิชาที่ใช้ในระดับปริญญาโท 

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา/สาขา 

เลข 1 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยาทั่วไป 

เลข 2 เป็นรายวิชาชีววิทยาที่รวมทั้งพืชและสัตว์ 

เลข 3 เป็นรายวิชาชีววิทยาทางด้านพืช 

เลข 4 เป็นรายวิชาชีววิทยาทางด้านสัตว์ 

เลข 5 เป็นรายวิชาชีววิทยาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

เลข 6 เป็นรายวิชาชีววิทยาทางด้านพันธุศาสตร์ 

เลข 7 เป็นรายวิชาชีววิทยาทางด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

เลข 8 เป็นรายวิชาด้านการวิจัยและสัมมนา 

เลขหลักที่ 6  คือ ล าดับวชิาในแต่ละกลุ่มสาขา/วิชา หรือชุดวิชา 

3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

    active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผน ก 1 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานิพนธ์                               6(0-18-0) 

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย*                      2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานิพนธ์                             12(0-36-0)  

 รวม 6  รวม 12 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และต้องได้ระดบัผลการประเมินเป็นสญัลักษณ์ S 

  

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา                                       หน่วยกิต รายวิชา                                      หน่วยกิต 

722-581 วิทยานิพนธ์                             12(0-36-0) 722-581 วิทยานิพนธ ์                   6(0-18-0) 

 รวม 12  รวม 6 

รวมตลอดหลักสูตร                                                               36  หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการสัมมนาสาขาวิชาชีววทิยาประยุกต์ ทุกภาคการศึกษา 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา (Module) 

 

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

Research Methodology 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จริยธรรมการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวิจัยบริสุทธิ์ การ

วิจัยประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทางชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ

วางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียน

รายงาน กรณีศึกษา   

Definitions and significance of research; research ethics; research types: pure, applied, 

local and participatory research; principles of research in biology; research proposal 

writing; statistics for experimental research; data collection; data management and 

analysis; drawing conclusions; research writing; case studies  

722-512 ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 6((5)-3-10) 

(Module: Applied Biology for Modern Agriculture and Innovation) 
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การเกษตรแนวใหม่  นิเวศเกษตร  หลักการทฤษฎีทางนิเวศ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตและ

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ภูมิ

ปัญญาพืน้บา้นที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม เทคนิคสมัยใหม่ในการเกษตร การปลูกพืชไม่ใช้ดนิร่วมกับ

การเลี้ยงสัตว์น้ า   การขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไมป้ระดับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการถ่ายฝาก

ยีนในพืช  จุลนิทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   นวัตกรรมด้านการเกษตร ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 

ปฏิบัติการดา้นสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และจุลนิทรีย์ที่มปีระโยชน์ในด้าน

การเกษตร 

Modern agriculture; agricultural ecosystem; ecological theory principles; interactions 

between organisms and environment; application of ecological knowledge in 

agriculture; agricultural information; folk wisdom related to agriculture; new techniques 

in agriculture; aquaponics system; plant propagation by tissue culture; gene transfer 

technology in plants; plant growth-promoting microbes; innovation in agriculture; field 

trip; laboratory practices on organisms and  environment, plant tissue culture, and 

beneficial microbes in agriculture 

 

722-513 ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงานวิทยาศาตร ์ 6((5)-3-10) 

(Module: Scientific Process Skill Development for Science Project Teachers)  

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จริยธรรมการวิจัย ประเภทของงานวจิัย การวิจัยบริสุทธิ ์ 

การวิจัยประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทางชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ใน

การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียน

รายงาน 

Definition and significance of research; research ethics; pure research; applied 

research; participatory research; principles of biological research; research  project 

writing; statistics for experimental design; data collection ; data organization; data 

analysis; summarization, report writing 

722-531 ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพรท้องถิน่ 6((5)-3-10) 

(Module: Biodiversity and Utilization of Local Medicinal Plants) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมนุไพรท้องถิ่น ชีววทิยาทั่วไป สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยาและ

อนุกรมวิธานของพืชสมนุไพร ภูมิปัญญา วัฒนธรรมทอ้งถิ่นในการประยุกต์และพัฒนาการใช้พืช

สมุนไพร การขยายพนัธุ์และการอนุรักษ์ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษานอกสถานที่ 

ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้อง สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การควบคุมคุณภาพ 

 

Biodiversity of local medicinal plants; general biology, morphology, ecology and 

taxonomy of local medicinal plants; local wisdom and culture in the aspect of 

application and development of medicinal plant us; propagation and conservation; 
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biological activity evaluation; field trip; laboratory practices on topics related to 

morphology, taxonomy; quality control 

 

722-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทะเลชายฝั่งและการจัดการทรัพยากรทางทะเล  6((5)-3-10) 

(Module: Marine Coastal Ecology and Marine Resources Management ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะทางภายภาพและชวีภาพของชายฝั่ง

ทะเล ระบบนิเวศชายฝัง่ การประยุกต์ใช้โมเดลในการอธิบายทางนิเวศชายฝัง่ และการวางแผนการ

จัดการฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ การใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างบูรณาการ การจัดการองค์

ความรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน การฝึกปฏบิัตใินภาคสนามและห้องปฏบิัติการใน

หัวข้อที่เก่ียวข้อง 

Relationship between organism and marine environment; physical and biological 

characteristics of coast; coastal ecosystem; application of models in describing coastal 

ecosystems and planning of marine coastal resource management; integrated use of 

the community; knowledge management and resource conservation for sustainability; 

field and laboratory practices on related topics 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 3-9599-00362 21-3 ผศ. นางสาวมนทิรา  

ลีลาเกรียงศักดิ ์

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตร ี

2550 

 

 

2546 

 

 

 

 

 

 

2539 

ปร.ด. 

 

 

วท.ม. 

 

 

 

 

 

 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

 

 

 

 

 

 

วาริชศาสตร ์

Oregon 

Health & 

Science 

University, 

U.S.A 

Oregon 

Health & 

Science 

University, 

U.S.A 

ม.สงขลา

นครินทร ์

 ดูภาคผนวกข 

 

2 3-9399-00185-45-1  ผศ. นายสิทธิศักดิ์ จันทรตัน ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2557 

2548 

2545 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ม.ขอนแก่น 

ม.ขอนแก่น 

ม.มหาสารคาม 

 ดูภาคผนวกข 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

3 3-1910-00010-02-7 ผศ. นางพัฒนสุดา ศิรินุพงศ ์ ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

 

2547 

2543 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

 

สัตววิทยา 

สัตววิทยา 

ม.สงขลา

นครินทร ์

ม.เกษตรศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์

300 ดูภาคผนวกข 

 

4 1-9699-00062-03-5 

 

อาจารย ์ นางสาวแววฤดี  

แววทองรักษ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

2549 

ปร.ด. 

วท.บ.  

(ศึกษาศาส

ตร์) 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ม.สงขลา

นครินทร ์

ม.สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 

 

5 3-5208-00428-62-5 อาจารย ์ นางสาวชมพูนชุ อ่ิมทอง 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตร ี

2557 

 

 

2548 

ปร.ด. 

 

 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร์และ

พันธุวิศวกรรมศาสตร ์

 

ชีววิทยา 

ม.มหิดล 

 

 

ม.เชียงใหม ่

300 ดูภาคผนวกข 

 

6 3-9001-00261-08-2 อาจารย ์ นางสาวสมรักษ์ พันธ์ผล ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2551 

 

2537 

 

2532 

 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ.  

(ศึกษาศาส

ตร์) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ชีววิทยา 

ม.สงขลา

นครินทร ์

ม.สงขลา

นครินทร ์

ม.สงขลา

นครินทร ์

 

300 ดูภาคผนวกข 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

7 1-9199-99000-44-4 อาจารย ์ นางสาวธัญญรัศม์  

อุทัยพันธ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2559 

2552 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร ์

เทคนิคการแพทย ์

ม.วลัยลักษณ ์

ม.วลัยลักษณ ์
 

300 

ดูภาคผนวกข 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 3-1015-00277-62-6 ผศ. นางวไลรัตน์ บัวชูก้าน 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตร ี

2546 

 

 

2543 

 

 

2540 

ปร.ด. 

 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

Molecular 

Genetics-Genetic 

Engineering 

Molecular 

Genetics-Genetic 

Engineering 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

ม.มหิดล 

 

 

ม.มหิดล 

 

 

ม.

เกษตรศาสตร์ 

300 ดูภาคผนวก ข 

 

2 1-9098-00095-97-7 อาจารย ์ นางสาวปานจันทน์  

สุจริตธุรการ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตร ี

2555 

 

2549 

ปร.ด. 

 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

ม.สงขลา

นครินทร ์

ม.สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 

 

3 3-7101-00985-62-7 อาจารย ์

 

นางสาวรจนา แสงโสต ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2548 

 

2544 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์ 

จุลชีววิทยา 

ม.ขอนแก่น 

 

ม.สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 

 

4 3-9005-00436-97-1 อาจารย ์ นางสุภาพร แสงแก้ว ปริญญาโท 

 

2545 

 

วท.ม 

 

นิเวศวิทยา 

 

ม. สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2540 วท.บ ชีววิทยา ม. สงขลา

นครินทร ์

5. 3-9401-00390-98-2 อาจารย ์ นางเก้ือ ฤทธิ์บูรณ ์ ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2555 

 

2536 

 

2530 

ปร.ด. 

 

วท.ม 

 

วท.บ 

วิธีวิทยาการวิจยั 

 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการเกษตร 

ม. สงขลา

นครินทร ์

ม. สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 

 

6 3-9305-00717-82-2 อาจารย ์ นายสพุัฒน์ คงพ่วง ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2011 

 

2544 

 

2540 

Ph.D. 

 

วท.ม 

 

วท.บ 

Aquaculture 

 

การจัดการทรัพยากร 

 

เทคโนโลยีการ

ประมง 

University of 

Stirling, UK 

ม.

เกษตรศาสตร์ 

ม. สงขลา

นครินทร ์

300 ดูภาคผนวกข 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 - 

4.2 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่……-…….  ของปีการศึกษาที่ …-…………. 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 .......-........ วันตอสัปดาหเปนเวลา......-..........สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน.....-.........ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ในการท าโครงงานหรืองานวิจัยภายใต้การดูแลของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต์ มุ่งเน้นการบูรการความรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและชุมชน ในการใช้

ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น   สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา  เพื่อสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าจาก

ทรัพยากรชีวภาพ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์บนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และสังคมพหุวัฒนธรรม 

การก าหนดเก่ียวกับการท าวิจัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1)  การคิดโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ภาคใต้   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 บนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2) ก าหนดโจทย์วิจัยจากกระบวนการคิดหรือการต่อยอด บนพื้นฐานของแนวโน้มหรือความก้าวหน้าทางด้าน

ชีววิทยาประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการน าไปแก้ปัญหา หรือการใช้ประโยชน์ในด้าน เกษตร อาหาร สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม   

บนฐานของการบูรณการความรู้ทางชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ แล้วพัฒนาต่อยอดน าไปประยุกต์ใช้สู่

การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ หรือเพื่อประยุกต์ใช้งานจากองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

(3) ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 1 คนต่อ 1 เร่ือง และมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมี

วิทยานิพนธ์ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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ระดับปรญิญาโท 
 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสนใจทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก น ามาเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยนักศึกษาจะทบทวน

เอกสารที่เก่ียวข้อง จากนั้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  มีการประเมินความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์  และสอบวิทยานิพนธ์  ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1)  สามารถประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้สูก่ารปฏิบัติบน

ฐานของการรักษาทรัพยากรชีวภาพและสภาพแวดล้อม  

2)  ออกแบบและด าเนนิการวิจัยดา้นชีววิทยาประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่นภาคใต้ในประเดน็การแก้ปัญหา การสร้างมลูค่าเพิ่มหรือการใช้ประโยชน์ ในดา้นการเกษตร อาหาร 

สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม 

3)  น าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวชิาได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยใช้ภาษาเพื่อการน าเสนออย่าง

ถูกต้องตรงประเด็น และเลือกรูปแบบหรือวิธีการส าหรับการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4)  ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างด ี

5)  แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาการและการวิจัย 

5.3 ชวงเวลา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปกีารศึกษาที่ 1 และ 2  ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.4 จ านวนหนวยกิต   

แผน ก   1  จ านวน 36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิจัยภายใต้ทิศทางของ

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต์  รวมทัง้ให้ค าแนะน าการศึกษาค้นควา้และชี้แจง

กระบวนการประเมินผล 

2)  นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยตามสาขาวชิาและตามความถนัดภายใต้ทิศทางของหลักสูตร 

3)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันก าหนดขอบเขต ก าหนดตาราง เวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตาม 

4) นักศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 

5) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน  

5 คน มีการประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา เผยแพร่ผลงานในลักษณะของการ

ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถในการประยกุต์

ความรู้ด้านชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ภาคใต้

โดยใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือการใช้

ประโยชน์ การสรา้งมูลคา่เพิ่มในด้าน

การเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือ

สิ่งแวดล้อม 

 

2. ออกแบบการวิจัยโดยค านึงถงึ

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

 

 

1. กระบวนการจัดการเรยีนรู ้เน้นการ

เรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) ที่

หลากหลาย มีการมอบหมายงานให้

ค้นคว้า น าเสนอ อภิปรายเพื่อให้เข้าใจ

ในปัญหา รวมถึงการเรียนรู้ในพืน้ที่จริง 

โดยใช้ชุมชนเครือข่ายต่างๆในพืน้ที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหลักสูตรมี

เครือข่ายในพื้นที่ที่สามารถใช้เปน็แหล่ง

เรียนรู้หลายชุมชน เช่นชุมชนอ่าว

ปัตตานี ชุมชนพรุทางควาย  เพื่อท า

ความเข้าใจเนื้อหาและบริบทของพื้นที่ 

อีกทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจยัที่ได้จาก

พื้นที่จริง  นอกจากนี้หลักสูตรมี

รายวิชาที่เน้นการมอบหมายงานใน

การศึกษางานวิจัยใหม่ ๆ เก่ียวกับ

ศาสตร์ต่าง ๆ ทางชีววทิยาประยุกต์ 

 2.หัวข้อวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่

เก่ียวข้องกับบริบทของพื้นที่ โจทย์วิจัย

จากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร ที่เชื่อมโยงกับฐานทรพัยากร

ชีวภาพในท้องถิ่นภาคใต ้

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่ม

มูลค่าในดา้นการเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมบน

พื้นฐานทรัพยากรในท้องถิน่ภาคใต้ 

 

PLO2 ออกแบบการวิจัยโดย

ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม

ในระยะยาว 

 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอองค์

ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่งถูกต้อง

ตรงประเด็น 

 

PLO4 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

PLO5 ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณวิชาการและการวจิัย 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1  

 ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้น

ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพิ่มมูลค่าในด้าน

การเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือ

สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน

ทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้

 

3 3 3 

 

PLO2 

ออกแบบการวิจัยโดย

ค านึงถึงผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

 

3 3 3 

 

PLO3  

สื่อสารและน าเสนอองค์

ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่ง

ถูกต้องตรงประเด็น 

3  3 3 

 

PLO4 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน่และ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3  3  3 

PLO5 

ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณวิชาการและ

การวิจัย 

3  3  3 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 

1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 

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 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่าง ๆ 

4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการท างาน

ของกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 

สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ

รวมถึงชุมชนทั่วไป 

5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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3. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 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  

ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้น

ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพิ่มมูลค่าในด้าน

การเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือ

สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน

ทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้

3 3 

 

3 
 
3 3 

 

3 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO2 

ออกแบบการวิจัยโดย

ค านึงถึงผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO3 

สื่อสารและน าเสนอองค์

ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่ง

ถูกต้องตรงประเด็น 

 

3  3 3 3 3  3  3  3 3 3 3 3 
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PLO4 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3 3 3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO5 

ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณวิชาการและ

การวิจัย 

3 3 3  3  3 3 3  3 3 3  3 3 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

PLO1 

ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นชีววิทยาเพื่อ

แก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าในด้าน

การเกษตร หรืออาหาร หรือสุขภาพ 

หรือสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน

ทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้  

 

1. จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย

รูปแบบทัง้ บรรยาย อภิปราย การฝึก

ปฏิบัติ และปฏิบตัิงานภาคสนาม โดย

เน้นหลักการและการประยุกต์ใช้กับ

ข้อมูลจริงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี นอกจากนี้อาจจะจัดให้มี

การบรรยายพิเศษเฉพาะเร่ืองจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรง 

2. จัดกระบวนการเรียนรูท้ีฝ่ึกทักษะการ

คิด ทั้งในระดับบุคคลและเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เรียน ในการ

ก าหนดปัญหาการวิจยัที่เป็นปัญหา

ของท้องถิ่นและภูมิภาค 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า

จากวารสารวิชาการเพื่อฝึกการ

ประมวลความคิดการวิเคราะห์และ

วิจารณ์งานวิจัย 

4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาส

ปฏิบัติงานจริง โดยการลงพื้นทีจ่ริงใน

ชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 

1. การเขียนรายงานการ

น าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2. การสัมมนา 

3.  การสอบโครงร่างและสอบ

วิทยานพินธ ์

PLO2  

ออกแบบการวิจัยโดยค านึงถึง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะ

ยาว 

1. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าวิธี หรือ

แนวทางที่เก่ียวข้องในการท าวิจยั

ประเด็นที่สนใจ 

2. น าเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นที่

สนใจ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

1. การน าเสนองานในชัน้จาก

การมอบหมายงาน 

2. การเขียนรายงานเพื่อสรุป

ประเด็นปัญหา และแนว- 

ทางแก้ไข 

3. การเขียนโครงร่างวิทยา- 

นิพนธ์และการสอบ 

 

PLO3  

สื่อสารและน าเสนอองค์ความรู้ใน

1. จัดกิจกรรมวิชาการที่เน้นการฝกึ

ทักษะการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง 

1. ประเมินจากเทคนิคการ

น าเสนอ การเลือกใช้



 

 

34 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

ส าขาวิ ช า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งต รง

ประเด็น 

 

การเขียน และการฝึกปฏบิัติใน

กิจกรรมวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนองานโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ทันสมัย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ และสถิติ  

3.  มอบหมายงานให้นักศึกษา เพื่อ

สืบค้นข้อมูลในการท างานโดยใช้

อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ที่เก่ียวข้องในการน าเสนอ

ข้อมูล หรือเนื้อหา 

เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือการ

เลือกใช้คณิตศาสตร์และ

สถิติที่เก่ียวข้องในการ

น าเสนอข้อมูล 

2. ประเมนิจากการพูด

น าเสนอผลงาน และการ

เขียนรายงานได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น

ในกิจกรรมวิชาการของ

หลักสูตร 

3. ความสามารถในการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ทักษะ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

เพื่ออธิบาย และอภิปราย

ผลงานได้อย่างเหมาะสม

และถูกต้อง 

PLO4  

ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น แ ล ะ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. มอบหมายงานให้แก่นักศึกษาเพื่อฝึก

ความรับผิดชอบในการท างานและ

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. มีกิจกรรมวิชาการ เพื่ อให้ท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน หรือในการท าวิจัยมีการ

สอดแทรก พูดคุยและอบรมชี้แนะ

นักศึกษาในเรื่องความรับผิดชอบ 

การมี มนุ ษ ยสั มพั น ธ์  การเข้ า ใจ

วัฒนธรรมขององค์กร 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรม

และการแสดงออกของ

นักศึกษาในการน าเสนอ

งาน และสังเกตจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกใน

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ประเมินความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ทีไ่ด้รับ

มอบหมายและ

ความก้าวหน้าของ

งานวิจยั 

PLO5  

ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

วิชาการและการวิจัย 

 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้

นักศึกษามีระเบยีบวินัย โดยเนน้การ

เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ

แตง่กายที่สุภาพเหมาะสม และถูก

กาลเทศะ 

1. ประเมินจากความตรงต่อ

เวลาของนักศึกษาในการ

เข้าชั้นเรียน 

2. การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2. มอบหมายงานให้แก่นักศึกษา เพื่อฝึก

ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยในการ

ท างานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการ

เป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่ม  

3. มอบหมายงานให้แก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 

และความซื่อสัตยโ์ดยต้องไม่กระท า

การทุจริตในการลอกงานของผูอ่ื้น 

หรืออ้างผลงานของผู้อ่ืนเป็นของ

ตนเอง 

มอบหมาย 

3. ประเมินจากการมีวนิัย

และพร้อมเพรียงของ

นักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4. ประเมินการกระท าทุจริต

ในการสอบหรือการลอก

งาน 

5. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าทีท่ี่

ได้รับมอบหมาย 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

                            z ความรับผิดชอบหลัก                   c ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

 

หมวดวิชาบังคับ      

722-511                                      2((2)-0-4) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

(Research Methodology) 

 z z z z 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      

722-581                                     36(0-108-0) 

วิทยานพินธ ์

(Thesis) 

z z z z z 

หมวดวิชาเลือก/ชุดวิชา      

722-512                                      6((5)-3-10) 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และ

นวัตกรรม 

(Module: Applied Biology for Modern 

Agriculture and Innovation) 

z O z z O 

722-513                                     6((5)-3-10) 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

โครงงานวิทยาศาตร ์

(Module: Scientific Process Skill Development 

for Science Project Teachers)   

z O z O z 

722-531                                       6((5)-3-10) 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชื

สมุนไพรท้องถิน่ 

(Module: Biodiversity and Utilization of Local 

Medicinal Plants) 

z O O z z 

722-551                                       6((5)-3-10) 

ชุดวิชานิเวศวิทยาทะเลชายฝั่งและการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล 

(Module: Marine Coastal Ecology and Marine 

Resources Management) 

z O z O z 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

แผน ปีที ่ รายละเอียด 

แผน ก 1 

 

ปีที่ 1 

สามารถสบืค้นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อประยุกต์ความรูท้างชวีวิทยาในการ 

แก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าในด้านการเกษตร หรืออาหาร หรือสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมบน

พื้นฐานทรัพยากรในท้องถิน่ภาคใต้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ออกแบบโดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในระยะยาว  น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่าง วางแผน 

และด าเนนิการวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววทิยาในการด าเนินการวิจยัได้

ถูกต้องและเหมาะสม  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและมคีวามรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ 

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาการและการวิจัย       

ปีที่ 2 

สามารถวิเคราะห์ผล เขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยอยู่บนพืน้ฐานของ

จรรยาบรรณวิชาการได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด มีทักษะการสื่อสารเพื่อน าเสนอองค์

ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่งถูกต้องตรงประเด็น เขียนวิทยานิพนธ์ และสอบวทิยานิพนธ ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตรและPLOs ของหลักสูตร 

3) นักศึกษาเผยแพร่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์

บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4) การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักหรือร่วม 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) ประเมินการได้งานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู้ ความสามารถ และความ

มั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ 

2) ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บณัฑติ และผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก 

4) ประเมินจากผลงาน รางวัล กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต 

 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผน ก  1 

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่า งน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโท 
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชานั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และมีระบบการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาต่อไป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศ แนะแนวเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มี

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ

ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

1.3   ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมอบรม ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA 

1.4 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในดา้นการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่ทนัสมยั 

1.5 อบรมการท าหน้าที่อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและ plagiarism 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาสายตรง หรือสหวิทยาการ ท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัย

ท้องถิ่น และน าองค์ความรู้ที่ได้จากกาวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน 

และขั้นสูง  การสอนเชิงรุก ( active learning)  การสอนออนไลน์ การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและ

การประเมินผล 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

2) ส่งเสริมการท าวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

เพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

3) สนับสนนุให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

4) สนับสนนุให้อาจารย์จัดตั้งหรือเข้าร่วมกลุ่มวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ได้มีกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552   ดังนี้ 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยกับการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนของโลกใน

ปัจจุบนัเป็นระยะ  

2. มีการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒภิายใน

และภายนอก  

1. มีหลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 โดยมีความทันสมัยและมกีาร

ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุกรอบ 5 ปี 

2. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ทุกรอบ 5 ป ี

2. เพื่อตรวจสอบและ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

ตามมาตรฐานหลักสูตร

และการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ 

1. การประเมินหลักสูตรตามระบบประเมิน

คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ตาม

ระบบ AUN QA ทุกรอบป ี

2. การส ารวจความพงึพอใจต่อหลักสูตรของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก ่นักศึกษา 

คณาจารย์ บณัฑิต และผู้ใชบ้ัณฑิต  

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

AUN QA  

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เพื่อประกนัคุณภาพของ

หลักสูตรและการเรียน

การสอนให้เป็นไปตาม

กรอบเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

1. มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

คณะก ากับมาตรฐานหลักสตูรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ง

ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรและมีกรรมการเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า ตาม

ความเหมาะสม โดยประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี โดยแต่งตัง้จากอาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสตูร ควบคุม

1. รายงานผลการด าเนนิการของ

หลักสูตรตามแบบ ตามระบบ  

AUN QA 

2. รายละเอียดหลักสูตรตาม มคอ.2 

3. รายละเอียดรายวชิาตามแบบ  

มคอ.3 

4. รายงานผลการด าเนนิการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

มาตรฐานหลักสูตร ด าเนนิการประกัน

คุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร  

3. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน  

3 คน มีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณวฒุปิริญญา

เอกหรอืเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท

หรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการ

ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่สอน

และค้นคว้าวิจัย และเป็นทีป่รึกษา

วิทยานพินธ ์

4. ประธานหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/ร่วม เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธป์ระกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวฒุิ

ภายนอกสถาบนั รวมไมน่้อยกว่า 3 คน 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีวุฒปิริญญา

เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง

วิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่น

วารสารทีช่ื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับ ชาติ ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไมน่้อยกว่า 10 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

เร่ือง 

5. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้มอีาจารย์

ผู้สอน ที่เปน็อาจารยป์ระจ าหรืออาจารย์

พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในสาขาทีส่ัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวชิาของรายวชิาที่สอน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน

ทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพรต่าม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง

สอนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของรายวิชา โดย

มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชา

นั้น 

6. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวน

การด าเนินงานของหลักสูตร 

7. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา

ให้ครบทุกวิชา 

9. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

10. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

หลักสูตรตามตามระบบ AUN QA 

ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์/แผน ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง

ได้ ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 ส าหรับผลงานวิทยานพินธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2) วิทยานิพนธ์ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ าซ้อน 

3) นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 

4) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร  

 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) มีการติดตามบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตและเป็นข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร 

2) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป ี 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  

1) หลักสูตรแผน ก 1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยา เคมี-ชีววิทยา หรือในสาขา

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0  หรือเทียบเท่า 

หรือมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือท างานในสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรับสมัคร โดยมี

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า คุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2) ก าหนดระเบียบการสมัคร โดยสมัครทาง website ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตลอดทั้งปี 

3) หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาโดยมีการสอบวัดความรู้ หรือวิธีการอ่ืน ๆตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

4) การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5) คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเร่ิมเข้าเรียน โดยแนะน าหลักสูตร วิชาที่

เรียน กฎระเบียบต่าง ๆ และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผู้เรียน เพื่อให้เข้าใจวิธีการ

จัดการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

6) หลักสูตรมีการแนะน าแหล่งทุนการศึกษาเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ และแนะน าแนวทางในการเขียนข้อเสนอ

โครงการเพื่อขอรับทุน 

7) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพูดคุยกับนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในฐานะบัณฑติศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

1) หลักสูตรมีกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ คอยติดตาม

ความก้าวหน้าในการเรียน 

3) หลักสูตรมีการสอนให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในรายวิชาบังคับของหลักสูตรมีการออกนอก

สถานที่ในชุมชนพื้นที่ที่หลักสูตรมีเครือข่าย ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สภาพจริง  

4) หลักสูตรคอยติดตามให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดโดยคณะ หรือบันฑิตวิทยาลัย  

เช่น เข้าอบรมการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ การน าเสนองานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  

1) หลักสูตรมีการติดตามรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาทุกป ี

2) หลักสูตรมีการส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 

3) นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการน าข้อร้องเรียนมาประชุม  

เพื่อจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อคัดเลือกและลง

มติในการจัดตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งเร่ืองเข้าคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

3) มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนด โดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

4) คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ ในการประชุมวิชาการ การอบรม การน าเสนอ

ผลงานวิจัย ตามแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร  

5) มีการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีรางวัล

การตีพิมพ์ ค่า Page charge   โดย มีประกาศ/ค าสั่งก ากับให้อาจารย์ได้สร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

เช่น งานวิจัย และผลงานทางวิชาการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

6) คณะมีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ manuscript writing camp และมีการ

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ และ

การเขียนต าราทางวิชาการ เป็นต้น  

 

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
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1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและ

เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ทุกปี 

 

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย ์

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรมรีะบบ กลไก และแนวทางในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวชิาในหลักสตูรดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและทุกรอบ 5 ปี   มีการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับพิจารณา

หลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ลักษณะของรายวิชาเหมาะสม 

และการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีการศึกษาลักษณะของหลักสูตรที่สอดคล้องกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน

ระดับประเทศ และระดับสากล วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะของการก าหนดหลักสูตรรายวิชาให้มีความ

ทันสมัยโดย ตามแนวทาง OBE (Outcome- based Education) มีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางดังนี้ การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีงานท าของ

บัณฑิต และส ารวจความต้องการของกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อก าหนดความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสีย

และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Programe learning outcomes, PLOs) 

โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของรัฐ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าการทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา หรือเพิ่ม ลดรายวิชา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์และ PLOs ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของ

หลักสูตรด้วยการวิเคราะห์สาระรายวิชาซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการบัณฑิตคณะฯ พิจารณา 

6) ส่งร่างหลักสูตรหลังจากที่ปรับแก้จากที่กรรมการบัณฑิตคณะฯ แนะน าแก่คณะกรรมการกลั่นกรองของ

มหาวิทยาลัย 

7) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก่สภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
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ความเห็นชอบ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2) ผู้สอน พิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 

3) การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 วางแผน

จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่

รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 

5) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่ง มคอ.3 มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

6) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1 เมื่อยังไม่

มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน การปรับตัว 

7) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการท าวิทยานิพนธ์ 

8) มีการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

เรียน ผลสอบวิธีการประเมินผล 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 มคอ.4 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

2) มีการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาโดยผู้เรียน 

3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

4) ในการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ มีแนวทางดังนี ้

-  มีการก าหนดแนวทางการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวทิยาลัย 

- นักศึกษาต้องมีการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ ตามก าหนดเวลาที่บัณฑิตวทิยาลัยก าหนด 

- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบ เป็นไปตามระเบียบ

ของบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าการ

ประเมินวิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และอยู่ในระดับใดในแบบประเมิน เป็นไปตามระเบียบของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อวัสดุ สารเคมี  

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่เรียน  
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1) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์เครื่องมือกลางของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2) ฐานเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับกับคณะกรรมการบริหารงานพิพิธภัณฑ์

ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้ในทุกมิติ และมีทรัพยากร 

(ทุน) ฐานทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความหลากหลายของระบบนิเวศและชีวภาพอยู่มาก เช่น เครือข่ายองค์กร

ชาวบ้านพิทักษ์ลุ่มน้ าสายบุรี ไม่ต่ ากว่า 40 ชุมชน เครือข่ายอ่าวปัตตานี ไม่ต่ ากว่า 20 ชุมชน เครือข่ายพรุลาน

ควาย 14 ชุมชน ท างานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในหลายประเด็น เช่น การแปรรูป งานวิสาหกิจ

ชุมชน วิจัยผลกระทบจากนโยบาย สวนดูซง ป่า-ชุมชน ฯลฯ  

3) ชุมชนภายใต้เครือข่ายภาคีภาคประชาชนที่มีประสบการณ์วิจัยท้องถิ่นร่วมกับส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นทุนในการต่อยอดงานวิจัยเชิงประยุกต์ได้         

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชน โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ าพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและ

เครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นการท างานเชิงอนุรักษ์และเก่ียวข้องกับ

การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมเกือบทุกภูมินิเวศ ภูมิสังคม และมีองค์กรชุมชน

ชัดเจน ดังตาราง 

 

เครือข่าย จ านวน

ชุมชน 

ลักษณะพื้นที ่

1.  เครือข่ายอ่าวปัตตาน ี 20 ระบบนิเวศชายฝั่งเปน็ อ่าวน้ ากร่อยปากแม่น้ า

ปัตตาน ี

2.  เครือข่ายพรุ 

ลานควาย 

14 ระบบนิเวศพรุน้ าจืด เปน็แหล่งรับน้ าจากแม่น้ า

สายบุรีและปัตตาน ี

3.  เครือข่ายองค์กรชาวบา้น

พิทักษ์ลุ่มน้ าสายบุร ี

40 ระบบนิเวศแม่น้ า 

4.  เครือข่ายป่าพรุ สันทราย 

ชายเลน 

12 เชื่อมโยงป่าต้นน้ าจากป่าบาลา-ฮาลาถึงอ่าว 

สายบุรี ระบบนิเวศพรุ ป่าสันทราย ป่าชายเลน 

ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีและ จังหวัดยะลา 

6.2.2 อุปกรณ์การสอนและห้องปฏิบตัิการ  

เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย 

เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง มีในแต่ละห้องบรรยาย 

 

6.2.3 รายการครุภัณฑ์สําหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน 

รายการครุภัณฑ์ส าหรับงานวจิัยและการเรียนการสอนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี ้

ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จํานวน (เครื่อง) 
1. Laminar Air Flow Cabinet ส าหรบัย้ายเนื้อเยื่อพืช 

2. หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 

3 ตู้ 

1 เครื่อง 
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3. กล้องจุลทรรศน์ แบบฟลูออเรสเซ็นต์ 

4. กล้องจุลทรรศน์แบบ Inverted 

5. กล้องสเตอริโอและคาเมราลูซิด้า 

6. เครื่องกรองน้ า 

7. ตู้อบ 225 ลิตร 

8. ตู้บ่มเชื้อ 

9. เคร่ืองท าน้ าให้บริสุทธิ์ 

10. สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

11. ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า 

12. ตู้ปลอดเชื้อ 

13. เครื่องกวนของเหลว 

14. ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ า 

15. หม้อนึ่งความดันอัตโนมัติ 

16. เครื่องควบคุมความชื้น 

17. ถังหมัก 

18. เครื่องเหวี่ยงปรับอุณหภูมิได้ 

19. เครื่องบดผสมสาร ประกอบด้วย เคร่ืองเปลี่ยนแปลงสภาพสาร 

20. เครื่องกวนสารแบบปรับอุณหภูมิได้ 

21. ชุดควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลของชุดถังหมัก 

22. ชุดควบคุมระดับของการเกิดโฟม (Anti-Foam Controller) 

23. เครื่องควบคุมแก๊ส 

24. เครื่องกลั่นลดความดัน 

25. เครื่องตีป่นอาหาร 

26. กล้องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 

27. เครื่องเขย่าสาร 

28. ชุดเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 

29. ตู้แช่แข็งตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตแบบแนวนอน 

30. เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจน 

31. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 

32. เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 

33. เครื่องวัดความหวาน 

34. เครื่องวัดความเค็ม 

35. เคร่ืองจีพีเอส 

36. เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส 

37. กล้องสองตา (binocular) 

38. ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ า 

1 กล้อง 

1 กล้อง 

1 กล้อง 

1 เคร่ือง 

1 ตู ้

3 ตู้ 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 ตู้ 

1 ตู้ 

2 เครื่อง 

1 ตู้ 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 ถัง 

2 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 ชุด 

1 ชุด 

2 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

2 กล้อง 

3 เครื่อง 

2 ชุด 

1 ตู้ 

1 เคร่ือง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

3 เครื่อง 

10 กล้อง 

1 ตู้ 
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39. ปั๊มเพอริแตติก ปรับความเร็วต่างๆ 

40. เครื่องพีซีอาร์ 

41. ชุดโครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ ส าหรับสกัดโปรตีนใหบ้ริสุทธิ์ 

42. เครื่องบ่มสาร 

43. เครื่องตรวจแถบดีเอ็นเอด้วยแสงยูวี 

44. ชุดเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสส าหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

45. ชุดเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสส าหรับวิเคราะห์โปรตีน 

46. ชุดบล็อทโปรตีน 

2 เครื่อง 

1 เคร่ือง 

1 ชุด 

1 เครื่อง 

1 เคร่ือง 

2 ชุด 

2 ชุด 

1 ชุด 

6.2.4 หนังสือและต าราที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

ในส่วนของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาประยุกต์ จะมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN & Wireless) เพื่อ

บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส าหรับการสืบค้นข้อมูล    นอกจากนี้หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นแหล่งค้นคว้าวิชาการ มีเอกสารวิชาการ 

บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลทางวิชาการ  หนังสือต าราภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โสตฯ/สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์วารสารรูปเล่ม วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณมากเพียงพอส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 

และมีการสอบถามเพื่อให้คณาจารย์ได้เสนอหนังสือ ต ารา เพื่อให้หอสมุดได้พิจารณาจัดซื้อในแต่ละปี  หอสมุด

จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้บอกรับการเป็นสมาชิกวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ สุขภาพ การเกษตร และสาขาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Database) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จาก

ส านักพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ Springer Link, Academic Search Premier (ASP), H.W.Wilson Full Text  Nature 

Publication Group, ProQuest Digital Dissertations, Science Direct  และ  Web of Science เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้น 

ได้แก ่ 

-  ฐานข้อมูลภาษา (Language Database on Demand) 

-  ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

-  ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ (SOREDA) 

-  ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี 

-  ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ยังเป็นสมาชิกห้องสมุดเครือข่าย Thai University Library Network 

(Thailinet) และ Provincial University Library Network (Pulinet) สามารถจัดหาเอกสารจากห้องสมุด

ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ 

นอกจากนี้ยังมีส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีหนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อการศึกษาด้านชีววิทยาและสาขาที่เก่ียวข้อง 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ในแต่ละปีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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จะมีแบบสอบถามเพื่อให้คณาจารย์ได้เสนอแนะหนังสือ ต าราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารทางวิชาการ 

และสื่อ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอน ตามสาขาวิชา หรือแนะน าหนังสือผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

ท าให้หลักสูตรสามารถจัดหาหนังสือเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับเครื่องมืออุปกรณ์  ในส่วนของคณะฯ มีศูนย์

เครื่องมือกลางที่คณะฯ เสนอขอจากงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีราคาแพงที่หลายภาควิชา

สามารถใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้สาขาวิชา ที่มีหลักสูตรยังสามารถจัดซื้อวัสดุ/สารเคมีได้โดยตรงจากงบประมาณ

เงินรายได้ที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน  ส าหรับครุภัณฑ์สามารถด าเนินการจัดหาโดยผ่านงบประมาณแผ่นดินใน

แต่ละประจ าปี  หรือผ่านอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก 

นอกจากนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่

จ าเป็นบริการนักศึกษาและนักวิจัย 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ส ารวจความ

ต้องการด้าน ต่าง ๆ เช่นครุภัณฑ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอค าขอ

เสนอต่อคณะฯ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมโดยเรียงล าดับตามความจ าเป็นและความส าคัญก่อนที่จะ

เสนอของบประมาณประจ าปีต่อรัฐบาลต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 

 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 

 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

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) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 
X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่

 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ

 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 

 การจดัการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ 
X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (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 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ของแต่ละรายวิชาโดย

นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการ ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอนสามารถเปิดผลการประเมินมา

พิจารณา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

3) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก  นศ.ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้

ส่วน เสียผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชา

ชีววิทยาประยุกต์ รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1)  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2)  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

4)  เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  

       กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า  

ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

ง-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการความรู้ มี

ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติ มีคุณธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพัฒนา องค์ความรู้ และ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติพัฒนาคุณค่าทรัพยากร ชีวภาพ การอนุรักษ์ และ

ใช้ทรัพยากร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบน

ฐานภูมิปัญญา ภูมินิเวศและวัฒนธรรม จากการบูรณาการ

ความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยาประยุกต์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักการ

และทฤษฎี และประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเพื่อ

แก้ ปั ญ ห าห รื อ ใช้ ป ระ โย ช น์ ที่ เชื่ อ ม โย งกั บ ฐ าน

ทรัพยากรธรรมชาติ   มีทักษะการวิจัย กระบวนการ

แก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร

องค์ความรู้ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาการและการ

วิจัย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านตามแนวทางพิพัฒนา

การนิยม (Progressivism)  ด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active learning) ที่หลากหลาย มีประสบการณ์

ในพื้นที่จริง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา

ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  พัฒนา

คุณค่าทรัพยากรชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 

เพื่ อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานภูมิปัญญา ภูมินิเวศและ

วัฒนธรรม จากการบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ 

ได้ 

ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา

ประยุกต์สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนอง ต่อความ

ต้องการของประเทศ โดยจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของคน

และสิ่ งแวดล้อมในระบบนิ เวศ ไปพร้อม ๆ กันเป็นการ

เตรียมพร้อมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับต่อวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

เข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็ว การพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ เน้นการสร้างความมั่นคงของ

ความสําคัญของหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ชีววิทยาประยุกต์สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนอง

ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในการผลิตทรัพยากร

บุคคลที่มีศักยภาพ สนับสนุนการพัฒนาประเทศตาม

โ ม เ ด ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  BCG  (Bio-Circular-Green 

Economy)  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในด้าน

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร สุขภาพ   โดยการ

พัฒนาคุณภาพของคนและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศไป

พร้อม ๆ กัน  เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาใน
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ท้องถิ่นบนฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร ค้นหาประโยชน์

และความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์พืช สัตว์และ 

อ่ืน ๆ ศึกษาคุณสมบัติประโยชน์/โทษของจุลินทรีย์ต่าง ๆ 

ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา 

ประยุกต์หรือประยุกต์องค์ความรู้ชีววิทยาประยุกต์ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุแก้ปัญหาเร่ือง

สิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น การเพาะเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจ แผนการศึกษาแบบต่าง ๆ ผลิตมหาบัณฑิตใน

คุณลักษณะต่างกันตามความต้องการของตลาด แรงงาน จาก

การส ารวจข้อมูลระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร แผน ก ผลิต

มหาบัณฑิตที่ เน้นความสามารถในการท าวิ จัยเชิงลึก มี

ความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูงต่อไป ส่วนแผน ข มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานวิจัยสามารถเป็น

ผู้น าในสายวิชาชีพได้ และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในท้องถิ่น มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป 

 

ศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงในยุค

แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การเข้าถึงข่าวสารที่

รวดเร็ว และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรฯ 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์เน้นการสร้างความมั่นคงของ

ท้องถิ่นบนฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ค้นหาประโยชน์และความหลากหลายทางชีวภาพของ

สายพันธุ์พืช สัตว์และจุลินทรีย์  การศึกษาปรากฏการณ์

พื้นฐานต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ในระดับชนิด ระดับเซลล์

และชีวโมเลกุล เพื่อที่สามารถอธิบายหลักการ กลไกที่

เกี่ยวข้องและบูรณาการใช้ ในการแก้ปัญหาหรือใช้

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและ

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพื่อน าไปประยุกต์ในการ

แก้ปัญหาหรือการใช้ประโยชน์โดยเน้นในด้านเกษตร  

อาหาร  สุขภาพ  หรือสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรท้องถิ่น  การพัฒนาผลผลิตทางชีวภาพ การ

เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้การผลิต

มหาบัณฑิตของหลักสูตรฯสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ได้

ปรับปรุงตามคุณ ลักษณ ะจากความต้องการของ

ตลาดแรงงาน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่

ได้จากการส ารวจข้อมูลความต้องการเชิงสมรรถนะของ

บัณฑิตในระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณ ฑิ ตสาขาวิช าชี ววิท ยาประยุ กต์  จึ งผลิ ต

มหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางชีววิทยา และประยุกต์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ เน้นการ

สร้างองค์ ความรู้ด้ วยการวิจั ยที่ เชื่ อม โยงกับ ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้อย่างเหมาะสม 

ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และมี

ความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูงต่อไป รวมทั้งการ
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พัฒนาบุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัยชุมชน ให้โอกาส

บุคลากรเข้ามาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ในการวิจัย หรือท าวิจัยร่วมกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ใน

ภูมิสังคม และภูมินิเวศ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ระดับที่สูงขึ้น น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างมีดุลยภาพ         

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ผลิ ตมหาบัณ ฑิ ต  ที่ ส ามารถ เรียน รู้  ค้ น คว้ า 

แก้ปัญหา วางแผนการด าเนินการวิจัย โดยใช้เทคนิควิจัยที่

น าไปขยายและต่อยอดความรู้ได้ ตลอดจนการวิจัยในเชิง

บูรณาการทั้งทางด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีดุลยภาพต่อไป 

2. พัฒนาบุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัยชุมชน โดย

ให้โอกาสบุคลากรในภูมิภาคนี้เข้ามาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ในการวิจัย หรือท าวิจัยร่วมเพื่อที่จะเป็น

ประโยชน์ในเชิงภูมิสังคม และภูมินิเวศ และสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ในระดับที่สูงขึ้น 

3. ส่ งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้าน

ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

เหมาะสม ยั่งยืน อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศอย่างมีดุลยภาพต่อไป 

4. เพิ่มศักยภาพของการวิจัยในประเทศน าไปสู่การ

พึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าในด้านเกษตร หรือ

ด้านอาหาร หรือด้านสุขภาพ หรือด้านสิ่งแวดล้อมบน

ฐานทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต้ตามความต้องการของ

ท้องถิ่นหรือสังคม  

2. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถออกแบบการวิจัยโดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารผลงานเชิงวิชาการ

ได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและ

จรรยาบรรณในการวิจัย            

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกิต 
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2.  โครงสร้างของหลักสูตร มีแผน ก และ แผน ข 

(1) แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

(2) แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิทยานพินธ์ 18 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

(3) แผน ข 

หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.วิชาเลือกยังคงครอบคลุมเนื้อหาในด้านของชีววิทยา

ประยุกต ์

2. โครงสร้างหลักสูตรมีเฉพาะแผน ก 1 

โครงสร้างของหลักสูตรแผน ก 1 มีดังนี ้

(1) แผน ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา โดยไม่

นับหน่วยกิต 

(3) มีกิจกรรมทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษา 

 

3. ได้เพิ่มเติมวิชา ส าหรับผู้ร่วมเรียน  
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หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

722-511                                                 3(3-0-6) 

การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน 

Resource Management for Sustainability   

ความสั มพั น ธ์ระหว่ างภู มิ นิ เวศ  ภู มิ สั งคมและ

วัฒนธรรม วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร นโยบายที่

เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากร นวัตกรรมทางวัฒนธรรม 

การบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการองค์ความรู้ 

 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-512                                                  3(3-0-6) 

ชีววิทยาประยุกต์ 

Applied Biology 

การศึกษาทางชีววิทยา ด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ อณู

พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้สอดคล้องกับ

ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-513                                                 2(2-0-4) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

Research Methodology 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จริยธรรม

การวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวิจัยบริสุทธิ์การวิจัย

ประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทางชีววิทยา 

การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลอง 

การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ

สรุปผลการเขียนรายงานกรณีศึกษาและการเขียนโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 

722-511                                               2((2)-0-4) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

Research Methodology 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จริยธรรม

การวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัย

ประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทางชีววิทยา 

การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใชใ้นการวางแผนการทดลอง 

การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การสรุปผล การเขียนรายงาน กรณีศึกษา   

722-591                                                 1(0-2-1) 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1  

Seminar in Applied Biology I 

           การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อการวิจัยทางด้าน

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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ชีววิทยาประยุกต์ โดยเน้นการรวบรวมจากบทความ 

722-592                                                1(0-2-1) 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2 

Seminar in Applied Biology II 

          การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อการวิจัยทางดา้น

ชีววิทยาประยุกตโ์ดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-593                                                 2(2-0-4) 

ประเด็นชีววิทยาประยุกต์ตามกระแส 

Current Issues in Applied Biology 

          เร่ืองเฉพาะทางชีววทิยาประยุกตป์ระเด็นใน

สถานการณ์ ปัจจุบนัที่เก่ียวข้องกับชีววิทยาประยุกต์ หัวข้อ

เร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา  

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-597                                                 2(2-0-4) 

วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science 

         บูรณาการวิธีคิด ระบบคิด ท าความเข้าใจในลักษณะ

เชื่อมโยงแบบองค์รวมของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ : เป็นวิชาบังคับของแผน ข เป็นวิชาเลือกของแผน 

ก แบบ ก 2  

                

 

                   ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-521                                                 3(3-0-6) 

ชีววิทยาการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ 

Developmental Biology and Evolution 

          กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่ งมีชีวิตในระดับ

โมเลกุลและระดับเซลล์ การแสดงออกของยีนและการ

ควบคุมการก าหนดและการเปลี่ ยน แปลงของเซลล์ 

ความส าคัญของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสร้างเซลล์

สืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ การปฏิสนธิ การเกิดรูปร่างของ

สิ่ งมีชี วิต  การเจริญที่ ผิ ดปกติ  การแก่  การเกิดมะเร็ ง

วิวัฒนาการของเซลล์ 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-522                                                 3(3-0-6) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

Structure and Function of Cells 

         โครงสร้างในระดับโมเลกุล แมโครโมเลกุล โครงสร้าง

และหน้าที่ของออร์แกเนลล์และเซลล์ เมแทบอลิซึมและการ

เคลื่อนที่ของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ การ

ควบคุมโดยจีน และระบบภูมิคุ้มกัน 

722-531                                                3(2-3-4) 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

Plant Tissue Culture Technology 

          ความหมายและความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อ 

เยื่อพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเติบโต

การเกิดเป็นต้นใหม่ของเนื้อเยื่อพืช การแปรผันทางพันธุกรรม

จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การสร้างพืชที่มีจ านวนโครโมโซม

ชุดเดียว เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช 

การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ การน าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อไปใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืช ท้องถิ่นที่ใกล้สูญ

พันธุ์  หายาก หรือมีประโยชน์ทางสมุนไพร ฝึกปฏิบัติ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

การเลือกและฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

 

 

 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-532                                                3(2-3-4) 

สรีรวิทยาในการผลิตพืช 

Physiology in Crop Production 

          ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา

ของพืช กระบวนการเคลื่อนย้ายสาร กลไกการปรับตัวเมื่ออยู่

ภายใต้สภาวะเครียด สรีรวิทยาของพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ปาล์มน้ ามัน ยางพารา นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตพืช 

ฝึกปฏิบัติ ในภาคสนามและห้องปฏิ บัติการในหัวข้อที

เก่ียวข้อง 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-533                                                       3(3-0-6)                     ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 

Utilization of Native Medicinal Plants 

          บทบาทและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

ส่วนประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร กลไกการออกฤทธิ์ 

จรรยาบรรณทางแพทย์แผนไทย 

722-534                                                 3(3-0-6) 

สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด  

Physiology of Plant under Stress 

           การตอบสนองของพืชต่อสภาวะเครียดทางกายภาพ 

และชีวภาพ อิทธิพลของสภาวะเครียดต่าง ๆ ต่อโครงสร้าง

และการเจริญเติบโตของพืช กลไกในการปรับตัวของพืช

ท้องถิ่นให้อยู่รอดในภาวะเครียด 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-535                                                        3(3-0-6) 

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเขตร้อน 

Tropical Ethnobotany 

จัดจ าแนกพันธุ์พืชพื้นบ้านโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

กายวิภาค และเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นในการประยุกต์และพัฒนาการใช้พืชท้องถิ่น

และการศึกษานอกสถานที่ 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-541                                                        3(3-0-6) 

ปรสิตวิทยา 

Parasitology 

สัณฐานวิทยาทั่ วไป การจ าแนกประเภทของปรสิต การ

วินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิต การควบคุมสัตว์ที่ เป็นปรสิตและ

ผู้ให้อาศัย การปรับตัวของปรสิตในสภาวะต่าง ๆ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ให้อาศัยกับปรสิตสรีรวิทยาของปรสิต 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-542                                                        3(2-3-4) 

สรีรวิทยาประยุกต์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

Applied Invertebrate Physiology  

      สรีรวิทยาของสัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด การน า

 

 

 

ไมน่ ามาจัดในหลักสูตร 
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ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ การสร้างโปรตีน  การควบคุมกรดด่างใน

ร่างกาย การรักษาสมดุลของไอออน พิษของแอมโมเนียและการขับ

แอมโมเนียออกจากร่างกาย ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อ

สภาพทางสรีรวิทยา กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการตามหัวข้อที่

บรรยาย 

722-543                                                       3(3-0-6) 

สัตวภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

Vertebrate Zoogeography 

            การแพร่กระจายตามภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสัน

หลัง ประวัติการแพร่กระจายและรูปแบบการแพร่กระจายเชิง

วิวัฒนาการ เหตุการณ์ทางสัตวภูมิศาสตร์ในอดีต เขตพรรณสัตว์

และการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตพรรณสัตว์ และประวัติทาง

ภูมิศาสตร์ของมนุษย์ 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-544                                                3(2-3-4) 

การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางสัตว ์

Animal Systematics 

          ทฤษฎีและแนวทางการจ าแนกประเภทกลุ่มสัตว์ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของกลุ่มสัตว์ และ

การประยุกต์ของงานทางด้านซิสเทมาติกส์ของสัตว์ 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-551                                                       2(2-0-4) 

นิเวศวิทยาเชิงลึก 

Deep Ecology 

            ความหมายและปรัชญาของนิ เวศวิทยาแนวลึ ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ จิต

วิญญาณ วิถีวัฒนธรรมและระะบบความเชื่อ ภูมินิเวศและภูมิ

สังคม ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่าง ดิน น้ า ลม ไฟ กับ

มนุษย์ แนวคิดเรื่องภูเขาน้ าแข็ง นโยบายและยุทธศาสตร์ของ

ธรรมชาติ  น โยบายและ ยุ ท ธศาสตร์ ของการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-552                                                  3(2-3-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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พิษวิทยาทางน้ า 

Aquatic Toxicology 

           หลักการและแนวคิดพิษวิทยาทางน้ า ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณสารกับการตอบสนอง ชนิดและการกระจาย

ของสารพิษในแหล่งน้ า กลไกการเกิดพิษ เมแทบอลิซึมของ

สารพิษ การตอบสนองต่อสารพิษ การประเมินความเสี่ยง

และความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินความเป็นพิษ

คุณภาพของแหล่งน้ าและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ กรณีศึกษา

เก่ียวกับพิษวิทยาทางน้ าการศึกษาภาคสนามและปฏิบัติการ

การทดสอบความเป็นพิษ 

722-553                                                  3(3-0-6) 

พิษวิทยาระบบนิเวศ                          

Ecotoxicology 

         เปรียบเทียบหลักการทางพิษวิทยาและพิษวิทยา

ระบบนิเวศ ผลที่เกิดขึ้นจากสารพิษต่อโครงสร้างและหน้าที่

ของระบบนิเวศ แหล่งที่มาและชนิดของสารพิษ มลพิษในดิน 

น้ า และอากาศ การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย

ทางสิ่ งแวดล้อม ตั วบ่ งชี้ ท างชี วภาพ  ผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมต่อประชากรและระบบนิเวศ มาตรการการ

ควบคุมด้านสิ่ งแวดล้อม กรณีศึกษาในพื้นที่  การศึกษา

สังเกตการณ์ในภาคสนาม 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

 

 

 

722-554                                                  3(3-0-6) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Biodiversity 

           คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทาง ชีวภาพ สัตว์และพืชดั้งเดิมของภาคใต้ กฎและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ 

ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมายที่เก่ียวข้อง

สามารถบูรณาการและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อความยั่งยืน 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-555                                                 3(2-3-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

นิเวศวิทยาทางทะเล 

Marine Ecology 

          ห ลั ก ก า รนิ เว ศ วิ ท ย าท า งท ะ เล  โค ร งส ร้ า ง 

กระบวนการ กลไกของระบบนิเวศ และการวางแผนการ

จัดการฐานทรัพยากรทางทะเลกับการใช้ประโยชน์ของชุมชน

อย่างบูรณาการ จัดการองค์ความรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากร

เพื่อความยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาทางทะเล 

722-556                                                 3(3-0-6) 

สาหร่ายวิทยา 

Phycology 

         ชีววิทยา สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสาหร่ายน้ าจืดและสาหร่าย

ทะเล รวมถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเพาะเลี้ยง 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-561                                                3(3-0-6) 

พันธุศาสตร์ประยุกต์ 

Applied Genetics 

          ยีนกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแสดงออกของ

ยีนกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพันธุศาสตร์กับการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ในทาง

การเกษตรและการแพทย์ พันธุศาสตร์กับวิวัฒนาการ 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-562                                                3(3-0-6) 

เทคโนโลยีดีเอ็นเอและโปรตีน                 

DNA and Protein Technology 

       การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การโคลนและการผลิต

โปรตีนลูกผสม การหาล าดับดีเอ็นเอและโปรตีน การดัดแปร

และการตรวจสอบการแสดงออกของยีนและโปรตีน 

เครื่องหมายโมเลกุลชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็น

เอและโปรตีนในการวินิจฉัยโรคและการตรวจเอกลักษณ์ 

เทคนิคสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอและโปรตีน 

722-561                                                    3((3)-

0-6) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-563                                                3(2-3-4) 

ชีววิทยาของเซลล์และพันธุศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

(Cell Biology and Genetics) 

         โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต    

เมแทบอลิซึมของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเซลล์ 

พันธุศาสตร์ตามกฎของเมนเดล การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

และไมโอซิส พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎของเมนเดล สาร

พันธุกรรมและการจ าลองตัวเอง การผ่าเหล่า พันธุศาสตร์

ประชากร ฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยาของเซลล์และพันธุ

ศาสตร์ 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-571                                                3(2-3-4) 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Environmental Microbiology and Biotechnology 

          การกระจายและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดสิ่ง

ล้อมทางธรรมชาติ อากาศ ดิน น้ าจืด ทะเล และสภาวะ

แวดล้อมที่รุนแรง การใช้จุลินทรีย์ในการจัดการของเสีย การ

ฟื้นฟูทางชีวภาพ การผลิตเชื้อเพลิงชี วภาพ การเกษตร 

อาหาร และ การประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์การเก็บตัวอย่าง

ในภาคสนามและฝึกในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อ 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-572                                                 3(3-0-6) 

แบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารหมักพื้นเมืองภาคใต้ของไทย 

Lactic Acid Bacteria in Traditional Southren Thai 

Fermented Foods 

            อาหารหมัก ความส าคัญและชนิดของอาหารหมัก 

อาหารหมักพื้นเมืองภาคใต้ แบคทีเรียกรดแลคติก บทบาท

ของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารหมัก  สายพันธุ์ของ

แบคทีเรียกรดแลคติกที่ใช้ในการผลิตอาหารหมัก  

              

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-573                                                 3(3-0-6) 

เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 

Microbial Enzyme 

สภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ 

ของจุลินทรีย์ การควบคุม กระบวนการ ปลดปล่อยเอนไซม์ 

 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

วิธีการสกัดและการท าให้บริสุทธิ์ วิธีการตรึงเอนไซม์และการ

ประยุกต์ใช้ 

 

722-574                                                 3(3-0-6) 

การคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

Microbial Strain Manipulation 

การคัดแยกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรม การเหนี่ยวน าการกลายพันธุ์ กระบวนการทาง

เพศและพาราเซ็กซวล การหลอมรวมกันของโพรโทพลาสต์ 

พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

722-575                                                3(3-0-6) 

จุลชีววิทยาประยุกต์ 

Applied Microbiology  

          บทบาทและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้าน

การ เกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่ งแวดล้อม

ความส าคัญของจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และในด้านสาธารณสุข การควบคุม

และป้องกันโรค 

 

 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

วิชาเลือกในกลุ่มชุดวิชา วิชาเลือกในกลุ่มชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีในหลักสูตร 

722-512                                           6((5)-3-10) 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และ

นวัตกรรม 

Module: Applied Biology for Modern Agriculture 

and Innovation 

          การเกษตรแนวใหม่  นิเวศเกษตร  หลักการทฤษฎี

ทางนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการเกษตร ข้อมูล

สารสนเทศทางการเกษตร ภูมิปญัญาพื้นบ้านที่เก่ียวข้องกับ

เกษตรกรรม เทคนิคสมัยใหม่ในการเกษตร การปลูกพืชไม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

ใช้ดินร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า   การขยายพันธุ์พชืไม้ดอกไม้

ประดับโดยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการถ่ายฝาก

ยีนในพืช  จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   

นวัตกรรมด้านการเกษตร ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ปฏิบัติการดา้นสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร 

 

 

 

ไม่มีในหลักสูตร 

722-513                                             6((5)-3-10) 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

โครงงานวิทยาศาตร์ 

Module : Scientific Process Skill Development for 

Science Project Teachers 

         ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จริยธรรม

การวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวิจัยบริสุทธิ์  

การวิจัยประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทาง

ชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย  สถิติที่ ใช้ ในการวาง

แผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีในหลักสูตร 

722-531                                            6((5)-3-10) 

Module: Biodiversity and Utilization of Local 

Medicinal Plants 

         ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรท้องถิ่น 

ชีววิทยาทั่วไป สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธาน

ของพืชสมุนไพร ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นในการ

ประยุกต์และพัฒนาการใช้พืชสมุนไพร การขยายพันธุ์และ

การอนุรักษ์ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษานอก

สถานที่  ปฏิบัติการในหัวข้อที่ เกี่ยวข้อง สัณฐานวิทยา 

อนุกรมวิธาน การควบคุมคุณภาพ  

 

 

722-551                                                 6((5)-3-

10) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 

 

 

ไม่มีในหลักสูตร 

Module: Marine Coastal Ecology and Marine 

Resources Management 

        ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเล ลักษณะทางภายภาพและชีวภาพของชายฝั่งทะเล 

ระบบนิเวศชายฝั่ง การประยุกต์ใช้โมเดลในการอธิบายทาง

นิเวศชายฝั่ง และการวางแผนการจัดการฐานทรัพยากรทาง

ทะเลชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างบูรณาการ 

การจัดการองค์ความรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความ

ยั่งยืน การฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการใน

หัวข้อที่เก่ียวข้อง 

 

หมวดวิทยานิพนธ์ หมวดวิทยานิพนธ์ 

722-594                                               36(0-108-

0) 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 

Thesis 

          การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองชีววิทยาประยุกต์ ที่เป็น

ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สัมมนา

และเผยแพร่ผลงาน 

722-581                                           36(0-108-0) 

วิทยานพินธ์ (แผน  ก 1) 

Thesis 

         การค้นคว้าวิจัยระดบัสงูทางชวีวิทยาประยุกต์ที่เป็น

ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์ สร้างมลูค่าเพิ่ม 

หรือการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต้ โดยเนน้ในดา้น

การเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม การออกแบบ

และด าเนนิการท าวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา

วิทยานพินธ ์

722-595                                                    18(0-

54-0) 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

Thesis 

             การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองชีววิทยาประยุกต์ ที่

เป็นความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สัมมนา

และเผยแพร่ผลงาน 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก-2 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

“ดร. กนกอร อัมพรายน์” 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ป ระ เทศห รือ ไม่  เพี ย งใด   และอย่ า งไร  ท่ านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ในอนาคตการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร

ชีวภาพ (Bio-based) จะมีความส าคัญมาก เนื่องจากการ

คาดการณ์จ านวนประชากรโลกที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทาง

อาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค เรามีพืช สัตว์ จุลินทรีย์ มากมาย

หลายหมื่นชนิด อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ช่วย

สร้างความมั่นคงในการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต  ความ

หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาตินี้ จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย ซึ่งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจ าเป็นต้องอยู่บน

พื้นฐานของความยั่งยืน กล่าวคือใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพมีกฎหมายควบคุม ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ยัง

เป็นประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 

 

1. รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงแผนแม่บทบูรณา

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-

2564 เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ในขณะที่ให้

ความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 

เกษตรชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

และการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรชีวภาพต้องอาศัย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือ ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่

ใช้ทรัพยากรน้อยเพื่ อผลิตสินค้าคุณภาพดีในราคาที่

สมเหตุสมผล ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญอย่าง

มากต่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน

อนาคตของ บุคลากรต้องมีศักยภาพเพียงพอต่อการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบของประเทศ ดังนั้น 

ห ลั ก สู ต ร  วทม . ส าข าชี ว วิท ยาป ระยุ ก ต์  ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงมี

ความสอดคล้องกับสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศดังที่ได้กล่าวมา 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่าน

มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

จ า ก ข้ อ มู ล ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เชิ ง พื้ น ที่ ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  (อ้างอิงจาก

แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2565) จะพบว่าประเด็น

ความต้องการของพื้นที่คือ การพัฒนาให้สามารถใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการ

สร้างความรู้ในการใช้และการบ ารุงรักษาทรัพยากร และ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ซึ่งในหลักสูตรฯ ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดข้อก าหนด
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกี่ยวกับงานวิจัยไว้ว่า “มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้

ร่วมกับชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริมการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” นก

อกจากนั้น กรณีการเรียนการสอน แบบ ก 2 มีการบรรจุ

รายวิชา “การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน” ที่มี

หัวข้อการบูรณาการความรู้ทางชีววิทยากับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรายวิชา 

“ชีววิทยาประยุกต์” ที่มีเนื้อหาการศึกษาทางชีววิทยา

และการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรใน

ท้องถิ่น บรรจุไว้เป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องเรียน 

นอกจากนั้นยังมีวิชาเลือกที่เก่ียวข้องอีกหลายรายวิชา  

ดังนั้น หลักสูตร วทม. สาขาชีววิทยาประยุกต์ 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึง

มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ดังที่ได้กล่าวมา 

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

หลักสูตร วทม. สาขาชีววิทยาประยุกต์  ของ

มหาวิทยาลัยฯ เน้นหนักด้านการประยุกต์ใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่นภาคใต้อย่างยั่งยืน จากการพิจารณาเทียบกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศและหลักสูตร

ของบางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พบว่า รายวิชา/

หัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและความปลอดภัย ซึ่ง

อาจจ าเป็นต่อการวิจัย การท างาน หรือการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต เช่น การใช้เครื่องมือวิจัยขั้นสูง 

(Advanced research instruments) ความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การใช้ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง  (Advanced research 

instruments) ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)   

ได้มีการน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนในรายวิชาใหม่คือ 

เทคนิคทางชีววิทยาประยุกต์ (Techniques in Applied 

Biology) ส า ห รั บ ชี ว ส า ร ส น เท ศ น์ ศ า ส ต ร์ 

(Bioinformatics) จะเป็นการแนะน าเนื้อหา เสริมทักษะ

ในรายวิชา เทคนิคทางชีววิทยาประยุกต์ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทางชีวภาพ (Biosafety) หรือชีวสารสนเทศน์ศาสตร์ 

(Bioinformatics) ไม่ได้มีบรรจุไว้ในรายวิชาบังคับหรือ

วิชาเลือก ดังนั้น เมื่อคณะฯ พิจารณาแล้ว หากเห็นว่า

เหมาะสม ก็อาจเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปในรายวิชาที่มีอยู่

แล้ว หรือเพิ่มเป็นรายวิชาใหม่ได้ตามสมควร 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

;  ใช่  �  ไม่ใช่ 

4.2  วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

;  ใช่  �  ไม่ใช่ 

4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

;  ใช่  �  ไม่ใช่ 

4.4  การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์

;  ใช่   �  ไม่ใช่ 

4.5  มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง  

;  ใช่  �  ไม่ใช่ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

และรายวิชามีความสัมพันธ์ สอดคล้องกันเป็นอย่างดี 

 

6. เนื้ อหาสาระของหลักสู ตร : เนื้ อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจ

เพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้เทคโนโลยีขั้นสูงและ

ภาษาต่างประเทศส าหรับงานวิชาการอีกเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ส าหรับภาษาตา่งประเทศหลักสูตรได้เพิ่มทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการน าเสนอในรายวิชาสัมมนา 
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7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

เป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถคิดและประยุกต์ใช้

ความรู้ในการต่อยอดและแก้ปัญหาได้ วางแผนงานเป็น มี

ความสามารถในการสื่อสาร บนพื้นฐานการมีคุณธรรม 

ค านึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ไม่มี 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

ไม่มี 

8.3  การจัดหลักสูตรและรายวชิา (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดบัวิชาอย่างไร 

อาจพิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาหรือรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง (Advanced 

research instruments) ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

( Biosafety) แ ล ะ ชี ว ส า ร ส น เ ท ศ น์ ศ า ส ต ร์ 

(Bioinformatics) เพื่อเสริมทักษะในการท าวิจัย สร้าง

ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้

สิ่งมีชีวิตทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริม

ทั กษะในการใช้ ฐานข้ อมู ล ในด้ านที่ เกี่ ย วข้ องกั บ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

8.4  การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

มีความเหมาะสม 

8.5  ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

ในส่วนการพัฒนาทั กษะในการสื่อสารเชิ ง

วิชาการและการใช้ภาษาต่างประเทศ น่าจะพิจารณา

เพิ่มเติม “การจัดการอบรมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

และการน าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ (Academic 

7. สอดคล้องกับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 การใช้เคร่ืองมือวิจัยขั้นสูง (Advanced research 

instruments) ความปลอดภัยทางชวีภาพ (Biosafety)   

ได้มีการน ามาเปน็ส่วนหนึ่งในการเรียนในรายวิชาใหม่คือ 

เทคนิคทางชีววิทยาประยุกต์ (Techniques in Applied 

Biology) ส าหรับชีวสารสนเทศน์ศาสตร์ 

(Bioinformatics) จะเป็นการแนะน าเนื้อหา เสริมทักษะ

ในรายวิชา เทคนิคทางชีววิทยาประยุกต์   

 

 

 

 

 

 

 

8.5 ในส่วนของหลักสูตรได้เพิ่มพูนทักษะการน าเสนองาน

วิชาเป็นอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา นอกจากนี้ทางคณะได้

มีการจัดงานการน าเสนองานของนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาส

ฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

presentation)” เนื่องจากเป้าประสงค์หลักในด้านการ

สื่อสารของนักศึกษา มุ่งเน้น 2 ภาษา แต่ในกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมยังขาดเรื่องการให้หลักการด้านการน าเสนอที่ดี 

(ซึ่งรวมถึงการเตรียมเอกสารประกอบการน าเสนอที่ดี) 

และการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ จาก

ประสบการณ์พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

จากการ review เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษเพียงอย่าง

เดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้นักศึกษาน าเสนองานได้อย่างมี

คุณภาพเหมาะสม 

 

น าเสนองาน 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

“รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู” 

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ  

 2. หลักสูตรมีรายวิชาและชุดวชิาที่ศึกษาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชป้ระโยชน์

จากพืชในท้องถิน่ซึ่งความสอดลอ้งกับความต้องการของ

ท้องถิ่น  

3. หลักสูตรมีความทันสมัย และหากเป็นไปได้ ควรเพิ่ม

ชุดวิชาด้าน bioinformatics 

 

 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์ชัดเจน 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจคณะ 

4.3 วัตถุประสงค์ตอบสนองต่อสังคม 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาทัว่ไปกับเนื้อหาความรู้

 

 

 

1.รับทราบ 

 

2.รับทราบ 

1.  

 

3. เนื้อหาทางด้าน bioinformatics จะเป็นการแนะน า

เนื้อหาเสริมทักษะในรายวิชาเทคนิคทางชีววิทยา

ประยุกต์   

4.รับทราบ 

 

 

 

 

 



 

 

76 

เฉพาะทาง  

 

5. มีความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง สาระ

หลักสูตร และรายวชิา 

 

6. เนื้อหาสาระหลักสูตรครอบคลุม  ยกเว้นกรณี 

Module ของหลักสูตร ควรมีความก้าวหนา้ตามแนวโน้ม

ความต้องการการเรยีนรู้และความสนใจในอนาคต 

มองเห็นการสร้างนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากเรียนรู้ใน 

module ต่าง ๆ 

 

7. ลักษณะเด่นของบัณฑิต ต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ลึก

ในทฤษฎ ีสามารถอธิบายกลไก การท างาน หลักการ ที่

เก่ียวข้องกับการประยุกต์องค์ความรู้ทางชีววิทยาในการ

ใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

5. รับทราบ 

 

 

6. ได้ปรับปรุงชุดวชิาชีววิทยาประยุกต์เพื่อการเกษตร

อย่างยั่งยืน เป็น ชุดวิชาชีววิทยาประยุกต์เพื่อการเกษตร

สมัยใหม่และนวัตกรรม (Module: Applied Biology 

for Modern Agriculture and Innovation) 

 

 

7. สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรปรับปรุง 

2564 ที่มุ่งเน้นการมีความรู้ทางหลักการ ทฤษฏีและการ

ประยุกต์  ในการแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์  ด้ าน

การเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยง

กับฐานทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

“รศ. อารี ฤทธิบูรณ์” 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร ลาดกระบัง 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ป ระ เทศห รือ ไม่  เพี ย งใด   และอย่ างไร  ท่ านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  คือ

พัฒนาสักยภาพของทุนมนุษย์ โดยการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียรรู้ตลอดชีวิตและเป็นแหล่งบริการ

ความรู้ทางวิชาการ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร

 

 

 

1.รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชีวภาพ และเตรียมก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่าน

มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ คือ

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมและการเรียนรู้ที่ยึด

บุคคลในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนานักวิจัยใน

ท้องถิ่น ที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ร่วมกับการ

พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการบริหาร

จัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

บนฐานของทรัพยากาชีวภาพที่มีอยู่ 

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

หลักสูตรและเนื้ อหาสาระของหลักสูตรนี้ มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรเมื่อเทียบ

กับ หลักสูตรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ  คือเจตนาของ

หลั กสู ตรต้ องการการประยุ กต์ ม ากขึ้ น ซึ่ งถือ เป็ น

ค วาม ก้ า วห น้ า  แต่ ร า ย วิ ช าบ า งราย วิ ช ายั ง เป็ น

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 

ข้อ เสนอแนะ  อาจจะต้ อ งป รับ รายวิช าที่ ยั ง เป็ น

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ที่ มีการปรับเนื้ อหาที่ เป็นการ

ประยุกต์เสริมเข้าไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้

โดยภาพรวมที่ดีขึ้น หรืออาจเป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องกัน

ระหว่างวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

 

 

 

2.รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรต้องการสร้างบัณฑิตมีความรู้ทางทฤษฎี 

หลักการพื้นฐาน จึงยังคงมีบางรายวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมี

การปรับ เนื้ อหาการประยุกต์ ใช้ เพื่ อให้ผู้ เรียน เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคทฤษฎีสู่การใช้ประโยชน์ และ

ได้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลายวิชาให้เห็นทิศทาง

ของการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

5  ใช่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ  

- รายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนควรจะเลือกให้

สอดคล้องหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 

4.2  วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

 5  ใช่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิด

หลักสูตรที่สอดคล้องทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

5  ใช่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ  

- นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่

น่าจะเป็นบุคคลในท้องถิ่นและมีการสร้าง

หลักสูตรที่มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  มีการใช้องค์ความรู้ที่

เป็นภูมิปัญญาของท้ องถิ่นร่วมกับความรู้

เฉพาะด้าน  

4.4  มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

5  ใช่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- เนื้อหาความรู้ทั่วไปกับความรู้เฉพาะทางควร

4.รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จะมีความสัมพันธ์กัน อาจจะเป็นในเชิงลึกมาก

ขึ้นหรือเน้นไปสู่การประยุกต์มากข้ึน 

 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์  โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

มีความสัมพันธ์กัน 

 

 

6. เนื้ อหาสาระของหลักสูตร  : เนื้ อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

โดยภาพรวมสามารถน าไปใช้ได้ แต่จะน าไปใช้ได้

ควรจะมีการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามองเห็น

ภาพของการน าไปใช้ได้มากชึ้น 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

การมุ่งเน้นเชิงประยุกต์  นักศึกษาสามารถน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสร้างเทคโนโลยีเพื่อประโยขน์

ทางการค้า 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ไม่มี 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร   

ไม่มี 

8.3  การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

 

 

 

 

5.รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายวิชามีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

7. รับทราบ 

 

 

 

 

 

8. รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เพิม่เติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร 

ไม่มี 

8.4  การบริหารหลั กสู ตรและการเรียนการสอน  

(เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

ไม่มี 

8.5  ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

ไม่มี 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ผศ.ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ 

วุฒิการศกึษาสงูสุด  Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology)  

Oregon Health & Science University, U.S.A 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-361 พันธุศาสตร ์ 3(3-0-6) 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-1) 

722-382 เทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6) 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดบัเซลล์ 3(3-0-6) 

722-462 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(3-0-6) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(2-0-4) 

721-472 สัมมนาทางเคม-ีชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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 วิทยาศาสตร ์

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 

1) Perdana, M. I. , Ruamcharoen, J. , Panphon, S.  and Leelakriangsak, M.  ( 2021) . 

Antimicrobial activity and physical properties of starch/ chitosan film incorporated 

with lemongrass essential oil and its application. LWT-Food science and technology, 

141, 110934. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934 

2) Soikaew, S. , Harirattanakul, H. , Luangtuvapraneet, C.  and Leelakriangsak, M.  (2020) . 

Effect of dietary probiotics Lactobacillus plantarum T13 on growth performance and 

digestive enzymes activity of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Burapha 

Science Journal, 25(2), 694-705.  

3) Yao Ang. C., Sano, M., Dan, S., Leelakriangsak, M. and Lal, T.M. (2020). Postbiotics 

applications as infectious disease control agent in aquaculture. Biocontrol Science, 

25(1), 1-7. 

4) Kurniawan, E. , Panphon, S.  and Leelakriangsak, M.  ( 2019) .  Potential of marine 

chitiolytic Bacillus isolates as biocontrol agents of phytopathogenic fungi.  IOP 

Conf. Series: Earth and Environmental Science. 217, 012044. (p.1-5). 

5) Le, V.T., Leelakriangsak, M., Lee, S.W., Panphon, S., Utispan, K. and Koontongkaew, S. 

2019.  Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin 

produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas 

comosus (L.) Merr. Brazilian Journal of Microbiology, 50 (1), 33-42.  

6) Nguyen, T. T. G, Nguyen, T. C. , Leelakriangsak, M. , Pham, T. T. , Pham, Q. H. , 

Lueangthuwapranit, C.  and Nguyen, V. D.  2018.  The promotion of Lactobacillus 

plantarum on growth and resistance against AHPND pathogen attack in white-leg 

shrimp (Litopenaeus vannamei). The Thai Journal of Veterinary Medicine, 48(1), 19-

28.   

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
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2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Perdana, M.I. and Leelakriangsak, M. (2018). Antimicrobial activity of chitosan and its effect on 

physical and mechanical properties of sago and cassava starch/clay films. Proceedings 

of the 44th congress on science and technology of Thailand (STT44). Bangkok 

international trade & exhibition center, Bangkok, October 29-31, 2018. p. 189-195. 

 

 

2.  ผศ. ดร. สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(0-3-0) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-346 สรีรวิทยาของสัตว ์ 3(3-0-6) 

722-348 วิวัฒนาการของสัตว ์ 3(3-0-6) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(0-3-0) 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1(0-3-0) 

722-361 พันธุศาสตร์ 3(0-3-0) 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

             

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 

722-512 

722-513 

วิทยานพินธ ์

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

36(0-108-0) 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 

722-512 

722-513 

วิทยานพินธ ์

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

36(0-108-0) 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Chaiyasan, P., Mingkwan, B., Jantarat, S., C. Suwannapoom, C., Cioffi, M. D. B., Liehr, T., 

Talumphai, S., Tanomtong, A. and Supiwong, W. (2021). Classical and molecular 

cytogenetics of Belontia hasselti (Perciformes: Osphronemidae): Insights into the 

ZZ/ZW sex chromosome system. Biodiversitas, 22(2), 548-556.  

2) Jantarat, S., Yeesaem, N., Supanuam, P., Kraiprom, T., Yeesin, P. and Kaewsri, S. (2020). 

Karyotype analysis and nucleolar organizer regions ( NORs)  of sundaic yellow 

catfish, Hemibagrus capitulum (Siluriformes, Siluridae) in Thailand. The Nucleus, 

64, 243–248. doi.org/10.1007/s13237-020-00321-4 

3) Phimphan, S. , Aiumsumang, S. , Tanomtong, A.  and Jantarat, S.  ( 2020) . 

Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellite 

patterns, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand. 

The Nucleus, 64, 249–254. doi.org/10.1007/s13237-020-00315 

4) Jantarat, S, Patawang, I, Buatip, S, Thongroy, P, Kraiprom, T. and Tanomtong, A. (2018). A 

newly review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L.  boehmei 

(Reptilia, Agamidae)  from a population in southern Thailand.  Caryologia, 71(4) , 

365-371.  

5) Sarasan, T., Jantarat, S., Supiwong, W., Yeesin, P., Srisamoot, N. and Tanomtong, A. (2018). 

Chromosome Analysis of Two Snakehead Fishs, Channa marulius ( Hamilton, 

1822)  and C.  marulioides (Bleeker, 1851)  (Perciformes:  Channidae)  in Thailand. 

Cytologia, 83(1), 115-121.  
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6) Supiwong, W., Phimphan, S., Kaewmad, P., Saenjundaeng, P., Jantarat, S. and Tanomtong, 

A. (2018) . First Cytogenetic Study of the Whitecheek Monocle Bream, Scolopsis 

vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand. Cytologia, 82(5), 481-484.  

7) Jantarat, S. , Supiwong, W. , Phintong, K. , Sonsrin, K. , Kong-ngarm, N. and Tanomtong, A. 

(2017) . First Analysis on Cytogenetics of Painted Sweetlip, Plectorhinchus pictus 

(Heamulidae: Perciformes) from Thailand. Cytologia, 82(2), 145-150.  

8) Jantarat, S. , Tanomtong, A. , Patawang, I. , Chaiphech, S. , Rattanayuvakorn, S.  and 

Phintong, K. (2017) . Cytogenetics Study and Characterization of Sumatra Serow, 

Capricornis sumatraensis ( Artiodactyla, Bovidae)  by Classical and FISH 

Techniques. Cytologia, 82(2), 127-135.  

9) Supiwong, W., Boonsuk, J., Jantarat, S., Suvarnaraksha, A., Kaewsri, S. and Tanomtong, A. 

(2017). The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions and 

Karyological Analysis of Two Chaetodontid Fishes (Perciformes, Chaetodontidae) . 

Cytologia, 82(1), 33-39.  

10) Tengjaroenkul, B., Neeratanaphan, L., Jantarat, S., Pinmongkhonkul, S., Khunsook, S. and 

Tanomtong, A.  ( 2017) .  First Chromosome Characterization of the Indian Giant 

Flying Squirrel ( Petaurista philippensis)  and Lesser Giant Flying Squirrel ( P. 

elegans). Cytologia, 82(4), 449-455. 

11) อามีเนาะห์ ลาเต๊ะ เทียนทิพย์ ไกรพรม พจนารถ แก่นจันทร์ สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และณัฐฐา รัตนโกศล. 

(2563). การศึกษาการย่อยได้ของกากสาคูหมักโดยวิธีเอนไซม์เพปซินและเซลลูเลส. วารสารแก่น

เกษตร, 48(พิเศษ 1), 285-290. 

12) เทียนทิพย์ ไกรพรม มูรนี ตาเยะ แขม ล่องนภา และสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ . (2562). การศึกษาการใช้กาก

กะทิทดแทนข้าวโพดบดในสูตรอาหารนกกระทาระยะการเจริญเติบโต. วารสารแก่นเกษตร, 47 

(พิเศษ 2), 587 – 592. 

13) เทียนทิพย์ ไกรพรม สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และซารีนา สือแม. (2562). การศึกษาการใช้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่ว

เหลืองในสูตรอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ได้ในแพะ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(2), 271-279.  

14) นูรอีน ยีแสม สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์* และพัน ยี่สิ้น. (2562). พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวทอง Rasbora 

einthovenii ในป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 13(2), 58-

68.  
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15) เทียนทิพย์ ไกรพรม และสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์. (2561). ผลการใช้เศษเหลือทิ้งจากปาล์มน้ ามันในสูตร

อาหารผสมส าเร็จในแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะปริมาณกรดไขมันที่ระเหยง่ายและเม

แทบอไลซ์ในเลือด. วารสารนราธิวาสราชนครินทร์, 10(2), 171 – 183.  

16)  เทียนทิพย์ ไกรพรม สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ ปัทมา หมาดทิ้ง และอามีน๊ะ ดือราซอ. (2561). การศึกษา 

คุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ ามันหมักร่วมกับกากน้ าตาล. วารสารวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี มรย, 3(2), 94 – 100. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

           -  

.  

3.  ผศ.ดร. พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-241 สัตววิทยา 3(3-0-6) 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1(0-3-0) 

722-251 ชีววิทยาภาคสนาม 3(2-3-4) 

722-346 สรีรวิทยาของสัตว ์ 3(3-0-6) 

722-348 วิวัฒนาการของสัตว ์ 3(3-0-6) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-584 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

  

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 

1)  Sirinupong, P. and Buatip, S. (2020). Comparative Studies on the Reproductive System of 

Elysia bangtawaensis Swennen, 1998, Elysia leucolegnote Jensen, 1990, and Elysia 

singaporensis Swennen, 2011 (Gastropoda:Sacoglossa: Plakobranchidae). Malaysian 

Journal of Science. 39(1), 41-62. 

2)  Sirinupong, P. and Buatip, S. (2018). A preliminary observation of a Trichodina sp. 

(Ciliophora: Peritricha) on the skin of Elysia singaporensis (Sacoglossa, 

Plakobranchidae). The Journal of Applied Science, 17(1), 33-40.  

3)  มารุต สาม่าน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์. (2561). 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. วารสารวิทยาศาสตร์

เกษตร, 49(3), 312-315. 

 

 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1)  พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ และมนญู ศิรินุพงศ์. (2564).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวชิาปฏิบัติการสัตววิทยาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. Conference Proceedings: The 9th PSU Education Conference 

(online) 2021, 6-7 May 2021. p. 449-458. 
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4.  ดร. แววฤดี แววทองรักษ์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 1(0-3-0) 

722-332 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-0) 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคม-ีชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

   

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

                  

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513  

 

722-531     

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม  

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพรท้องถิน่ 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

6((5)-3-10) 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

               

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513  

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม  

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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722-531     

วิทยาศาสตร ์

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพรท้องถิน่ 

 

6((5)-3-10) 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1)  แววฤดี แววทองรักษ์ และ นูรฮายาตี สาและ. (2563). ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศ

ในระยะวัฒนภาค. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 23(3), 1-9. 

2)  อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ ณัฐวิทย์ พจนตันติ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และ แววฤดี แววทองรักษ์. (2562). ผลของ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์, 30(1), 170-180. 

3)  จัสมี ยามาอุ นูรฮายาตี สาแล๊ะ สุนิตา สุวรรณโณ และ แววฤดี แววทองรักษ์. (2561). ผลของไคโตซานต่อ

การเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นเมลอน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(1), 472-474. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1)  แววฤดี แววทองรักษ์. 2564. การส ารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์รายวิชาชีววิทยาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19. รายงานการประชุม

วิ ช า ก า ร  The 9th PSU Education Conference. วั น ที่  6-7 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2564. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา หน้า 249-257.  

2)  ฮุสนา ตีมุง และ แววฤดี แววทองรักษ์. 2563. การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดิน

บริเวณรากข้าว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 30 ประจ าปี 2563 

และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 1. วันที่ 30 พฤษภาคม 

2563. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง หน้า 130-137. 

3)  แววฤดี แววทองรักษ์, สมศักดิ์ บัวทิพย์, ปานจันทน์ สุจริตธุรการ. 2562. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพฤกษศาสตร์. รายงานการประชุมวิชาการ The 

8th PSU Education Conference. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563. ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา หน้า 215-222. 

4)  อารอฟะห์ แลเม๊าะ  แววฤดี แววทองรักษ์ และ อุไรวรรณ ขุนจันทร์. 2561. ผลของสารสกัดจากผักตบชวา

ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบ. รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ

ครั้งที่  17. วันที่  19-21 พฤศจิกายน 2561. โรงแรมเชียงใหม่  แกรน์ วิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

จ.เชียงใหม่ หน้า 132-137. 

5)  แววฤดี แววทองรักษ์ รุสนีดา หลานเก รอคายะห์ มะแงสาแต และ รอฮายา แวกาจิ. 2560. ประสิทธิภาพ

ของไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไฟทอปธอรา พัลมิโวรา. รายงานการประชุม
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วิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่  13. วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560. โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง  

หน้า 193-201. 

2.3  หนังสือ ต ารา  

          1) แววฤดี แววทองรักษ์  2560. คูม่ือปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช, แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 72 หน้า 

  

5. ดร.ชมพูนุช อิ่มทอง 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธวุิศวกรรมศาสตร)์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(0-3-0) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(0-3-0) 

722-361 พันธุศาสตร์ 3(0-3-0) 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

            

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-511 ระเบียบวิธีการวิจัย 2((2)-0-4) 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 
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722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Thammasittirong, A., Imtong, C., Sriwimol, W., Sakdee, S. and Angsuthanasombat, C. (2019).  

The C-Terminal Domain of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba Mosquito-Specific Toxin 

Serves as a Potential Membrane Anchor. Toxins. 11, 62. doi: 10.3390/toxins11020062. 

2) Ojha, S.C., Imtong, C., Meetum, K., Sakdee, S., Katzenmeier, G. and Angsuthanasombat, C. 

(2018). Purification and characterization of the antibacterial peptidase lysostaphin 

from Staphylococcus simulans: adverse influence of Zn2+ on bacteriolytic activity. 

Protein Expression and Purification. 151, 106-112. 

3) Raksanoh, V., Prangkio, P., Imtong, C., Thamwiriyasati, N., Suvarnapunya, K., Shank, L. and 

Angsuthanasombat, C. (2018). Structural requirement of the hydrophobic region of 

the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin for functional association with CyaC-

acyltransferase in toxin acylation. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. 499, 862-867. 

 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

 

6.  ดร. สมรักษ์ พันธ์ผล 

วุฒิการศกึษาสงูสุด  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-251 ชีววิทยาภาคสนาม 3(2-3-4) 

722-271 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
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722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

722-403 การฝึกงาน - 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-6-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

               

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

                      

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Perdana, M. I. , Ruamcharoen, J. , Panphon, S.  and Leelakriangsak, M.  ( 2021) . 

Antimicrobial activity and physical properties of starch/ chitosan film 

incorporated with lemongrass essential oil and its application. LWT-Food science 

and technology, 141, 110934. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934 

2) Boafo, D.K. , Kraisornpornson, B. , Panphon, S.  and Owusu, B.E.  and Amaniampong, P.N.N. 

( 2020) .  Effect of organic soil amendments on soil quality in oil palm production. 

Applied Soil Ecology, 147, 1-9. 103358, doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.09.008.  

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
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3) Kurniawan, E. , Panphon, S.  and Leelakriangsak.  M.  (2019).  Potential of marine chitiolytic 

Bacillus isolates as biocontrol agents of phytopathogenic fungi.  IOP Conf.  Series : 

Earth and Environmental Science, 217, 012044 (p.1-5). 

4) Van, T.L., Leelakriangsak, M., Lee, S.W., Panphon, S., Utispan, K., & Koontongkaew. (2019). 

Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin produced by 

Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas comosus (L.) Merr. 

Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 33-42. 

5) Salaeh, S., Kongjan, P., Panphon, S., Hemmanee, S., Reungsang, A. and Jariyaboon, R. (2019). 

Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp. hydrolysate with low nutrient 

supplementation.  Biomass and Bioenergy, 127, 105269, 1-9. 

doi.org/10.1016/j.biombioe .2019.105269. 

6) Boafo, D.K., Kraisornpornson, B., Panphon, S. and Owusu, B.E. (2018). Effect of organic and 

reduced mineral fertilization on pH, nutrient content and microbial properties of acid 

soil. Annual Research & Review in Biology, 24(1), 1-11. 

 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) สมรักษ์ พันธ์ผล  รจนา แสงโสต และ สุกัลยา เหมมณี. (2564). การเรียนรู้ด้วยการบริการความรู้โดยใช้

โครงงานทางจุลชีววิทยา . รายงานการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference 

(online) 2021, A Better Change in Higher Education for Future Economy, วั น ที่  6-7 

พฤษภาคม 2564. หน้า 477-485. 

2) ธนุสรา เหล่าเจริญสุข และ สมรักษ์ พันธ์ผล. (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยา

อุตสาหกรรมโดยการใช้แอปพลิเคชั่น Padlet และ Google Classroom ร่วมกับ Flippity.รายงานการ

ประชุมวิชาการ The 8th  PSU conference, Growth  Mindset,Innovative, and Intregrated 

Work-Ready Education. วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562. ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา หน้า 381-388. 

3) สมรักษ์ พันธ์ผล, ธนุสรา เหล่าเจริญสุข และ สุกัลยา เหมมณี. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาใน การ

จัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยใช้จุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้เป็นฐาน. 

รายงานการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference , Higher Education for All: 

Surviving in Times of Change วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561. ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา หน้า 320-326. 
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7. ดร.ธัญญรัศม ์อุทัยพันธ์ 

   วุฒิการศึกษาสูงสดุ  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคม-ีชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

              

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-531 

 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพร 

 

6((5)-3-10) 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

                  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

722-531 

 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชืสมนุไพร 

 

6((5)-3-10) 

 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Khummueng, W., Rakhman, S. A., Utaipan, T., Pakhathirathien, C., Boonyanuphong, P. and 

Chunglok, W.  (2020) .  Phytochemicals, antioxidant and cytotoxicity of 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl extracts. Thaksin University Journal, 23(2), 45-

54. 
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2) Chulrik W, Jansakun C, Chaichompoo W, Hiransai P, Chunglok W, Utaipan T, Suksamrarn A, 

Chunglok W, and Hata J.  ( 2020) .  Dehydrostephanine Isolated from Stephania 

venosa Possesses Anti-Inflammatory Activity in Lipopolysaccharide-Activated 

RAW264.7 Macrophages. Walailak Journal of Science and Technology, 17(7) , 655-

664. 

3) Etae N, Wamae Y, Khummueng W, Utaipan T, Ruangrak E. 2 0 2 0 . Effects of artificial light 

sources on growth and phytochemicals content in green oak lettuce. Horticultura 

Brasileira, 38(2), 204-210. 

           4)   Utaipan T, Boonyanuphong P, Chuprajob T, Suksamrarn A, Chunglok W. (2020). A trienone 

 analog of curcumin, 1 , 7 -bis (3 -hydroxyphenyl) -1 , 4 , 6 -heptatrien-3 -one, possesses     

ROS-and caspase-mediated apoptosis in human oral squamous cell carcinoma cells in 

vitro. Applied Biological Chemistry, 63(1), 1-11. 

 
 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Utaipan, T., Boonyanuphong, P., Chuprajob, T., Suksamran, A. and Chunglok, W. (2018).  

          Natural Trienone induces reactive oxygen species-medicated cytotoxicity in    

          multidrug-resistant human oral squamous cell carcinoma cells. In: Poster   

          presentation at the 5th Current Drug Development 2018 and the 3rd Herbal and   

          Traditional Medicine 2018 International Conference, PSU Conference Hall,   

          Songkhla, Thailand, May 23-25, 2018. หน้า 185-186. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 

1.  ผศ.ดร.วไลรัตน์ บัวชูก้าน 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (Molecular Genetics-Genetic Engineering) มหาวทิยาลัยมหิดล 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-361 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

721-472 สัมมนาทางเคม-ีชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-475 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-1) 

722-381 เทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6) 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล ์ 3(3-0-6) 

722-472 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 

722-474 การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 1) Bourchookarn, W., Bourchookarn, A., Imtong, C., Li, H.C. and Angsuthanasombat, C. (2021) 

His180 in the pore-lining D4 of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa δ-endotoxin  

is crucial for structural arrangements of the D4-D5 transmembrane  

hairpin and hence biotoxicity. Biochimica et Biophysica Acta. 1869(6),140634. 

https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2021.140634. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) Havanapan, P.O., Phungthanom, N., Bourchookarn, A., Bourchookarn, W. and Krittanai, C.   

       (2017). Peptidomics analysis of latex serum Phytophthora-resistant rubber tree (Hevea    

      brasiliensis), BPM24 and screening of antifungal proteins. In The 5th Asia Pacific Protein  

      Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of  

      Thailand. (pp. 117-124). Chonburi. 

 

2.  ดร. ปานจันทน์ สุจริตธุรการ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด (ชีววิทยา) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา 

722-111 

ชื่อวิชา 

ชีววิทยาทั่วไป 1 

หน่วยกิต 

3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-0) 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

722-486 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(3-0-6) 

722-487 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1(0-3-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(2-0-4) 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581  

722-512 

722-513 

 

722-531 

วิทยานพินธ ์

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ปะโยชน์พชืสมนุไพรท้องถิน่ 

36(0-108-0) 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

6((5)-3-10) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-581  

722-512 

722-513 

 

722-531 

วิทยานพินธ ์

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ปะโยชน์พชืสมนุไพรท้องถิน่ 

36(0-108-0) 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

6((5)-3-10) 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1)  มุสลีนา สาแม อรอุมา นิถารมย์ อุสนา ปานาวา และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ. (2561). ผลของชนิดและ

ความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักน าการเกิดโพรโท คอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบอ่อนของกล้วยไม้

เอ้ือง กุหลาบกระเป๋าปิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(พิเศษ 1), 

277-279. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) ปานจันทน์ สุจริตธุรการ และ สุชาดา ปรีชา. (2563). การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าปิด

โดยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดเทียม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง

ที่ 30 ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ัง

ที่ 1. วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง หน้า 1242-1248.   

2) แววฤดี แววทองรักษ์, สมศักดิ์ บัวทิพย์ และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ. (2562). ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพฤกษศาสตร์. รายงานการ

ประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference. วันที่  12-13 ธันวาคม 2562. ศูนย์
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ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

หน้า 215-222. 

3)    ปานจันทน์ สุจริตธุรการ และ อภิวัฒน์ แท่นแสง. (2564). การขยายพันธุ์ดาหลาถ้วย (Etlingera    

venusta  (Ridl.) R.M. Sm.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  31 ประจ าปี 2564. วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564. มหาวิทยาลัย

ทักษิณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน้า 1172-1178. 

 

3.  อาจารย์ รจนา แสงโสต 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  วท.ม. (จุลชีววทิยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1(0-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3(0-9-0) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1(0-3-0) 

722-251 ชีววิทยาภาคสนาม 3(3-0-6) 

722-271 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

722-273 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดบัเซลล์ 3(3-0-6) 

722-472 สีรรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 

722-474 การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 

722-475 ปฏิบัติการการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววทิยา 2(0-6-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววิทยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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วิทยาศาสตร ์ 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววิทยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Samayita, A., Kareeya, N., Pollachat, A., Saengsot, R. (2020). Drug resistant strains of Vibrio 

vulnificus from sea mud in Prince of Songkla University, Pattani campus and some 

shells in Pattani seafood markets. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. 416, 1-10. doi:10.1088/1755-1315/416/1/012009. 

 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) สมรักษ์ พันธ์ผล  รจนา แสงโสต และ สุกัลยา เหมมณี. (2564). การเรียนรู้ด้วยการบริการความรู้โดยใช้

โครงงานทางจุลชวีวิทยา. รายงานการประชุมวชิาการ The 9th PSU Education Conference 

(online) 2021, A Better Change in Higher Education for Future Economy, วนัที่ 6-7 

พฤษภาคม 2564. หน้า 477-485. 

           2)  ธนุสรา เหล่าเจริญสุข, สมรักษ ์พันธ์ผล, และรจนา แสงโสต. (2563). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา.  

                       ปัตตานี: คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  
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4.  อาจารย์สุภาพร แสงแก้ว 

วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม. (นิเวศวิทยา) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(3-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

722-251 ชีววิทยาภาคสนาม 3(2-3-4) 

722-351 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 

722-492 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

722-493 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-6-0) 

732-483 เกษตรนิเวศ 3(3-0-6) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

               

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

 

722-551 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

ชุดวิชานิเวศวิทยาชายฝัง่และการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

6((5)-3-10) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

 

722-551 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

ชุดวิชานิเวศวิทยาชายฝัง่และการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

6((5)-3-10) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1)  เก้ือ ฤทธิบูรณ์, สุภาพร ฝั่งชลจิตต์, พิมลรัตน์ ทองโรย, เชาวพจน์ ชววงศ์ษา และ สมศักดิ์ บัวทิพย์. (2562). 

นิเวศวิทยาบางประการของหอยเสียบ (Donax faba Gmelin, 1791) บริเวณหาดบางหลิง อ าเภอ

เทพา จังหวัด สงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 395-414. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

 

5.  ดร. เกื้อ ฤทธิบูรณ ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

724-104 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

724-211 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

724-314 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 

724-326 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3-0-6) 

724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

724-337 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

724-442 สัมมนา 1(0-2-1) 

724-443 โครงงานส่วนบุคคล  6(0-18-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 

 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้                   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-512 

722-513 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโครงงาน

วิทยาศาสตร ์ 

6((5)-3-10) 

6((5)-3-10) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) เก้ือ ฤทธิบูรณ์, สุภาพร ฝั่งชลจิตต์, พิมลรัตน์ ทองโรย, เชาวพจน์ ชววงศ์ษา และ สมศักดิ์ บัวทิพย์. (2562). 

นิเวศวิทยาบางประการของหอยเสียบ (Donax faba Gmelin, 1791) บริเวณหาดบางหลิง อ าเภอ

เทพา จังหวัด สงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 395-414. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) ฟิรดาว มะเกะ และเกื้อ ฤทธฺบูรณ์. (2661). การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อ าเภอสุ

คิริน จังหวัดนราธิวาส .ใน การประชุมการป่าไม้  ประจ าปี  2561: การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561. หน้า 

49-59. 

 

 

6.   ดร.สุพัฒน์ คงพ่วง 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  Ph.D. (Aquaculture) University of Stirling, UK 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-232 Water Quality Analysis and Management 3(2-3-4) 

730-313 Marine Shrimp Culture 3(2-3-4) 

730-331 Farm and Hatchery Design,  

Construction and Management 

3(2-3-4) 

730-432 Entrepreneurship and Business 

Management for Aquacultural Farm 

3(2-3-4) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problem in Fishery Technology 3(0-9-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-552 Integrated Tropical Coastal Zone Management 3(2-3-4) 

730-554 Environmental Impact Assessment for 

Coastal Resources 

3(2-3-4) 

730-555 Fishery Resource Management 3(2-3-4) 
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730-556 Remote Sensing for Coastal Resource Management 3(2-3-4) 

730-557 Geographic Information System for Coastal 

Resource Management 

3(2-3-4) 

730-594 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหว่งโซ่การผลติสัตวน์้ า  2(1-3-2) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

การผลิตสัตวน์้ า 

3(2-3-4) 

730-535 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ า 

ส าหรับทรัพยากรประมง 

3(2-3-4) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-511 ระเบียบวิธีวิจัย 2((2)-0-4)  

722-512       ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม        

 

6((5)-3-10) 

 

ผลงานวจิัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

- 

 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

 

1) นิคม ละอองศิริวงศ์ สุพัฒน์ คงพ่วง ลักขณา ละอองศิริวงศ์ ประมัยพร ทองคณารักษ์ นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ 

และ จุฑารัตน์ กิตติวานิช. (2562). การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง

บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ . ใน การประชุมวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 57 วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 330-337. 

2) Igbal, T.H., Hajisamae, S. and Khongpuang, S. (2017). Feeding habits of Asian green mussel 

(Perna viridis) : a case study from Andaman Sea and Gulf of Thailand. The 5 th Asian 

Academic Society International Conference (AASIC)July, 26 -27  2017 , V Wish Hotel, 

Khon Khen, Thailand): In Proceeding Book of The 5th AASIC. pp. 480-485. 

 

2.3 หนังสือ ต ารา  

    - 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 

1.  กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 

1.1 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตร ได้พิจารณาเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรโดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  ความต้องการ

ของตลาดแรงงานในอนาคตของบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่

ใกล้เคียงหน่วยงานหรือสถาบันรัฐหรือเอกชนที่คาดว่านักศึกษาสามารถเข้าไปท างานได้  อุตสาหกรรมด้านแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเกษตร ที่คาดว่านักศึกษาสามารถเข้าไปท างานได้  

การท างานของศิษย์เก่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 

นักศึกษาปัจจุบัน) บริบทของพื้นที่ (ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเจ้าของกิจการขนาดเล็ก) 

นอกจากนี้ยังพิจารณาจาก Stakeholders ในอนาคต เพื่อรองรับอาชีพที่จะเกิดใหม่ในอนาคต 5-10 ปี

ข้างหน้า ได้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร  หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  ส่วนงานราชการหรือ

สถาบันที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา ในด้าน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ อณูชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม  ห้องปฏิบัติการเอกชนที่

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านชีวภาพ ผู้ประกอบการในระดับชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ทางการเกษตร หรือเศรษฐกิจชีวภาพ หน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /Thailand 

4.0) 

1.2  วิเคราะห์ความส าคัญและ impact ของ stakeholders และแบ่งกลุ่ม stakeholder 

วิเคราะห์กลุ่มและแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

1.   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ 

2.   ศิษย์ปัจจุบัน  

3.   ศิษย์เก่า 

4.   คณาจารย์และสายสนับสนุน  

5.   หน่วยงานระดับนโยบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยฯ / ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาขาติ (สกอ) / นโยบาย (Thailand 4.0, มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) /แนวคิด

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

วิเคราะห์และจัดกลุ่ม high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูง

ต่อหลักสูตรในการก าหนด PLO หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัย อว. และ high impact หมายถึง 

องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรที่จัดท าขึ้น  
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1.3 การเก็บข้อมูลความต้องการจากกลุ่มต่าง ๆ  

การเก็บข้อมูลความต้องการจากกลุ่มต่าง ๆ ใช้การ พูดคุยและสอบถามความต้องการกับผู้ประกอบการ

และผู้ใช้บัณฑิตสืบค้นจากการประกาศรับสมัครงาน  พิจารณาจากวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวคิด และยุทธศาสตร์  

โดยใช้การสัมภาษณ์    ทางโทรศัพท์  ตอบแบบสอบถามผ่านทาง google form ด้วยค าถามปลายเปิด หรือการ

 วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

 

 

1.4  สรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย 

           จากการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  

           กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่าสาขาชีววิทยาประยุกต์  จ านวน 8  คน    

           กลุ่มที่ 2  ศิษย์ปัจจุบันสาขาชีววิทยาประยุกต์ จ านวน 2 คน  

           กลุ่มที่ 3 อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนในสาขาวิชา/อาจารย์ ในสาขาอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง จ านวน 11 คน 

           กลุ่มที่ 4 หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก/ผู้บริหารสถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 คน 

กลุ่มที่ 5 ข้อมูลจาก Facebook และ website การรับสมัครงานวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาชีววิทยา  

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์โมเลกุล การเกษตร พืชและสัตว์ หรือ นิเวศสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 

คน  เป็นการสอบถามเพื่อประเมินความต้องการในการศึกษาต่อ เนื้อหาวิชาการที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ส าหรับ

การพิจารณาในการจัดท าชุดวิชาส าหรับครูผู้สอนโดยเฉพาะ  

 

          สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดแบ่งออกเป็น 5 ด้านสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ความต้องการและข้อเสนอแนะจาก stakeholders กลุ่มต่าง ๆ จัดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน สอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่าสาขาชีววิทยาประยุกต์   

1.  ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ   

2. ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เป็นคนคิดดี ท้ัง

ต่อตัวเอง ผู้อื่น และ

สังคม 

1. มีองค์ความรู้ด้าน

ชีววิทยาพ้ืนฐานที่

ทันสมัย ทันต่อโลก 

1. สามารถต่อยอด

ความรู้และน าทักษะ 

ตลอดจนความเช่ียวชาญ

1. รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีความอดทน 

เสียสละ และช่วยเหลือ

1. มีความสามารถทางด้าน

การสื่อสารข้อมลูวิชาการอย่าง

มีประสิทธิภาพและเลือกใช้



 

 

107 

2. มีคุณธรรมและ

จริยธรรม  

3. มีความเป็นกลาง 

4. มีความซื่อสัตย ์

สามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้กับวิชาชีพได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

2. มีความรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์บ้านเมือง

ยุคปัจจุบัน  

3. มีความรู้และทักษะ

ความเชี่ยวชาญใน

สาขาท่ีจบมาเป็นอย่าง

ดีทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ

4. มีทักษะการใช้

เครื่องมืออุปกรณ ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

และคล่องแคล่ว รวม 

ทั้งการวิเคราะห์และ

การแปลผล 

มาพัฒนางานและพัฒนา

ตนเองเพื่อน าไปสู่ความ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

ตลอดจนสามารถปรับใช้

ในสถานการณ์ใหม่ๆได ้

2. สามารถน าความรู้ที่

เรียนมาถ่ายทอดให้แก่

ผู้อื่นและท าประโยชน์

ให้แก่สังคมได ้

3. สามารถตัดสินใจเเละ

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

4. รู้จักรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

รู้เท่าทันสถานการณโ์ลก

ในปัจจุบัน 

5. สร้างนวัตกรรมโดยใช้

การวิจัยที่สามารถน าไป 

ใช้ประโยชน์ในอุตสาห- 

กรรมได ้

6. มีความคิดเชิง

วิจารณญาณ 

7. มีทักษะในการแก-้ 

ปัญหา 

8. ควรมีความร่วมมือ

ระหว่างนักศึกษา 

อาจารย์ มหาวิทยาลัย

และอุตสาหกรรม เพื่อ

สร้างงานท่ีสามารถน าไป 

ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

สังคม 

2. มีภาวะความเป็นผู้น า

และสามารถท างานเป็น

ทีม ร่วมกับผู้อื่นได้ 

3. มีความรอบคอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสม 

2. มีความก้าวทันทางเทคโน-

โลยีและน ามาปรบัใช้ได ้

หมายเหตุ : ศิษย์เก่า จะครอบคลมุทั้งไทยและต่างชาต ิ
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กลุ่มที่ 2 ศิษย์ปัจจุบันสาขาชีววิทยาประยุกต์  

1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความเมตตาต่อ

เพื่อนมนุษย ์

2. มีความซื่อสัตย์ต่อ

งานและอาชีพของ

ตัวเอง 

1. มีความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับรายวิชาทาง

ชีววิทยา 

2. มีความรู้ด้านเนื้อหา

ที่สอดคล้องกับงานวจิัย

ของตัวเอง 

3. มีทักษะ 

ความสามารถในการ 

ใช้เครื่องมือขั้นพืน้ฐาน

ต่าง ๆ ในกาปฏิบัติการ 

1. สามารถแก้ไข

ปัญหาได ้

1. มีความเห็นอกเห็นใจ

เพื่อนร่วมงาน 

- 

 

กลุ่มที่ 3 อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนในสาขาวิชา/อาจารย์จากภาควิชาอื่น ๆ ในสาขาที่ใกล้เคียง 

1.  ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ซื่อสัตย์และมี

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

2. มีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามหลัก

ศาสนา 

1. มีความรู้ทางชีววิทยาท่ี

หลากหลายโดยเน้นเชิงลึกใน

ด้านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย 

2. มีความรู้ด้านการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมี

ความรู้ด้านการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3. มีความรู้ด้านการจดั- การ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

4. มีความรู้ในกระบวน- การ

1. สามารถประยุกต์ 

ใช้ความรู้เพื่อแก้ 

ปัญหา ตลอดจนเพิ่ม

คุณค่าและอนุรักษ์

ทรัพยากรในท้องถิ่น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

2. มีความคิดสร้าง 

สรรค ์

3. มีทักษะในการท า

วิจัย คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ วางแผน

1. มีความฉลาดทาง

อารมณ์และควบคุม

ตัวเองได ้

2. มีจิตสาธารณะ จิต

อาสา  

3. ท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ มีความรับผิดชอบ

สูง 

4. แก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได ้

5. มีหัวใจอนุรักษ ์

6. รักในงานท่ีท า 

1. มีทักษะในการ

สื่อสารและถ่ายทอด

ความรู้ใหก้ับผู้อื่นได ้

2. มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเรียนรูเ้ทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

3. มีความรู้และ

สามารถเลือกใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมลู 

4. สามารถเขยีน
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ท าวิจัย การวางแผนและ

ออกแบบการทดลอง การใช้

เครื่องมือวิเคราะห์  การใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลู 

ออกแบบการทดลอง 

และเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 

4. มีทักษะการเป็น

ผู้น า 

ผลงาน วิจัยและ

บทความทางวิชาการ

ในระดับนานา- ชาตไิด ้

 

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก/ผู้บริหารสถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีจรรยาบรรณ 

2. มีความกตัญญ ู

3. ตรงต่อเวลา 

ซื่อสัตย ์สุจรติ 

4. มีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ดี เป็น

ที่ยอมรับของผู้ที่

เกี่ยว ข้อง 

1. มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อวิจัย/

วิทยานิพนธ์และ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ของตนเอง   

2. มีความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรในท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา และเทค

โนโล- ยีทีเ่หมาะสม

เพื่อเพิ่มคุณคา่/มลูค่า

ของฐานทรัพยากร 

และกลับคืนสู่ชุมชน

โดยตั้งอยู่บนการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. มีความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับแนวโน้มการ

เปลี่ยน- แปลง

ทางด้านเทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อมของ

วิชาชีพ 

1. มีความสามารถ

ในการวิจัย 

2. สามารถแก้ไข

ปัญหาที่ซับซ้อนได้  

3. มีความคิดสร้าง- 

สรรค์ในการ

ประยุกต์ ใช้

วิทยาศาสตร์  

4. มีความสามารถ

ในการฟัง คิด 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

และเลือกตัดสินใจ 

 

1. มีความสามารถ

ในการปรับตัว 

สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นเป็น

อย่างดี 

2. สู้งานหนัก 

อดทน ไม่เลือกงาน 

และมีความ

รับผิดชอบ  

3. มีจิตใจโอบอ้อม

อารี  มีน้ าใจ 

อัธยาศัยดี  

4. มีทัศนคติเชิง

บวกต่องานท่ีท า

และต่อเพื่อน

ร่วมงาน พร้อมทีจ่ะ

รับฟังความคิดเห็น

ที่แตก- ต่าง และ

กระตือรือร้นที่จะ

เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

5. มีความฉลาดทาง

อารมณ์ มีสมาธิ 

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร

ข้อมูลได้อย่างด ี

2. มีความรู้ในการสืบค้นข้อมลูจาก

แหล่งที่เช่ือถือได้  

3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้วิชาสถิติ

เพื่องานวิจัยท่ีตนเองเกี่ยวข้อง 
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1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ทราบแผน

ยุทธศาสตร์ของชาติ 

20 ปี/แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

5. มีความรู้เกี่ยวกับ

ห่วงโซ่อุปทานที่เป็น

จุดแข็งของไทย ได้แก่ 

ภาคการ เกษตร(ครัว

โลก) การแพทย์ 

(ศูนย์กลางด้านการ

ดูแลรักษาสุขภาพ) 

และด้านการพัฒนา

ชนบท (ลดความ

เหลื่อมล้ า) 

6. มีความรู้เชิงลึก

ทางด้าน Chemical 

Biotechnology, 

Synthetic Biology, 

Bio-inorganic 

Chemistry, Genetic 

& Protein 

Engineering, 

Protein Purification 

& Characterization 

7. มีความรู้ด้าน

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

และไม่ก่อโรค 

8. มีความรู้เกี่ยวกับ

การดูแลบ่อหมักก๊าซ

ยอมรับการเปลีย่น- 

แปลงและสามารถ

ปรับเปลีย่นได้ตาม

วิทยาการที่

เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็ว 
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1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชีวภาพ 

9. ทราบถึงข้อก าหนด

ทางด้านระบบคณุภาพ

ทั้งในและต่างประเทศ

และความรู้ด้านการ

ประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภยั

ของอาหาร 

10. มีความรู้ทางด้าน

ระบบ มาตรฐานสากล

ต่าง ๆ เช่น ISO GMP 

HACCP 

11. มีความรู้พื้นฐาน

ด้านกฎหมาย ระเบียบ 

และมาตรฐานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

ที่เรียน 

12. มีทกัษะความรู้ใน

การใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ทีส่อดคล้อง

กับงานได้แก่วิเคราะห์

เชื้อจุลินทรีย์ การ

วิเคราะห์และตรวจ 

สอบคุณภาพปาลม์

น้ ามัน และการตรวจ

เชื้อจุลิน- ทรีย์ของ

โรงงานมะพร้าว 

หมายเหตุ : ตัวอย่าง stakeholders กลุ่มที่ 4 ได้แก่ สถาบันวิจัยหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ระดับสูง เครือเบทาโกร  / นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
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กุมารี / ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) / สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประมง (บริษัทสงขลาแคนนิ่งจ ากัด (มหาชน),บริษัทกาญจน์คอร์น จ ากัด,บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีด

มิลล์ จ ากัด) / ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นปัตตานี บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ / ผู้บริหารสถานประกอบการ/นักวิจัยสถาบัน

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สงขลา / ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา / *ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล / *โครงการ SMA (Science and Math Ability) โรงเรียนคณะราษฎร

บ ารุง อ.เมือง จ.ยะลา *หน่วยงานท่ีศิษย์เก่าท างาน 

กลุ่มที่ 5   ข้อมูลจาก Facebook และ website การรับสมัครงาน  

1. ด้าน

คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีจริยธรรม

ศีลธรรม 

 

1. มีความรู้ใน

สาขา วิชาที่เรียน 

2. มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบวิจัย 

วิทยาศาสตร์และ 

การสร้าง

นวัตกรรมของ

ประเทศ 

3. ท าการทดลอง 

เขียนรายงาน 

และสรุปผลการ

ทดลอง 

3. มีความรู้ ความ

เข้าใจในการใช้

เครื่องมือวิเคราะห์

และควบคมุดูแล

จัดการเครื่องมือ 

1. สามารถศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูล 

เพื่อวางแผนการ

ทดลองได ้

2. มีทกัษะในการ

แก้ ปัญหา 

3. มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

รวมถึงข่าวสาร 

หรือเหตุการณ์ใน

ปัจจุบัน 

4. ริเริ่มสร้างสรรค ์

1. มวีิสัยทัศน์และมนุษยส์ัมพันธ์ทีด่ี 

2. มีความสามารถประสานงานกับผู้อื่น 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วย งาน 

3. มคีวามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ชอบ

เรียน รูส้ิ่งใหม ่

4. มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 

1. สามารถศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูล  

2. สามารถใช้

คอมพิว- เตอรไ์ด้

เป็นอย่างดี (Excel 

ขั้นสูง ส าหรับข้อมลู

ขนาดใหญ่, Word) 

3. สามารถสื่อสาร

ข้อมูลที่ซับซ้อนให้

เป็นภาพหรือแผนผัง

ที่เขา้ใจได้ง่าย 

4. ใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดีทั้งการพดู การ

อ่านและการเขียน 

5. สามารถสรุป

ข้อมูลโดยการใช้

วิธีการทางสถิต ิ

หมายเหตุ : กลุ่มอื่น ๆ รวบรวมมาจาก การรับสมัครงานสายวิชาชีววิทยาและที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับปรญิญา

โท ในเวปไซต์และสื่อโซเซียล ตา่ง ๆ ตัวอย่างเช่น  

x Facebook “ต าแหน่งงานและทุน ชีววิทยา อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ช่วยบอกกัน” เป็น Facebook สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม

ข้อมูลต าแหน่งงานที่น่าสนใจ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพไปจนถึงอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึง
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ต าแหน่งงานทั้งสามสาขา และต าแหน่งงานที่ ใช้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และแหล่งสืบค้นอื่น ๆ ได้แก่   

https://www.careerjet.in.th    https://www.jobtopgun.com/  

จากผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น  รวมทั้งข้อมูลความต้องการ

ของหน่วยงานระดับนโยบายของภาครัฐ แนวนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถก าหนดคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตร ได้ 6 หน่วย คือ BIOMES  ซึ่งมีความหมายคือ ชีวนิเวศ 

และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการส ารวจของหลักสูตร ในบริบทของพื้นที่ชายแดน

ใต้  BIOMES ของหลักสูตรจึงสื่อถึง ชีวนิเวศวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 2 

  

กลุ่มที่ 6 การส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อและเนื้อหาที่สนใจ สรุปได้ดังนี้ 

         มีความสนใจในแผน ก 2 มากกว่าการเรียนใน แผน ข 

         ความคาดหวังที่จะได้รบัคือต้องการความรู้ที่ทันสมัย ความรู้เชิงลึก การท าวิจัย เทคนิคการทดลองทางชีววิทยา 

เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศนท์ี่กว้างขึ้น น าความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และองค์กร 

 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์หรืออัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) หลักสตูรชีววิทยาประยุกต์ทีไ่ด้

จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

 

BIOMES : ชีวนิเวศวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน   

GA1 B 

Biological knowledge (basic and 

applied biology), Bioresources in 

Southern Thailand 

รู้ชีววิทยา คุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น

ภาคใต้ 

มีความรู้ชีววิทยาด้านตา่ง ๆ ทั้งความรู้พื้นฐานและ

การประยุกต์ใช้ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ

ในท้องถิ่นภาคใต ้

GA2 I Integration, Innovation  

ประยุกต์ใช้ ริเริ่มสร้างสรรค์นวตักรรม 

การประยุกต์ใช้ บูรณาการ แสดงแนวคิด

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 

GA3 O 
Organization, Open-minded and 

flexible characteristics 

คิดอย่างเป็นระบบ  เปิดใจกวา้ง และปรับตวัได ้

คิดอย่างเป็นระบบ เปิดใจกวา้งและปรับตวัได้ตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้

GA4 M Methodological skills in applied มีทักษะวิจัย 

https://www.careerjet.in.th/
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biological research รู้กระบวนการท าวิจัยในดา้นชีววิทยาประยุกต์  

GA5 E Effective communication skills  สื่อสารได้อย่างเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ 

GA6 S Social engagement for sustainability 

มีจิตสาธารณะ  เพื่อความยั่งยนื 

มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน

ของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง GA ของหลักสูตรกบัข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

ตารางที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่าง GA ของหลักสูตรกับกลุ่มข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

GA ของหลักสูตร 

กลุ่มของข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

ของหลักสูตร 

Need 1 

 

กลุ่ม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

Need 2 

 

กลุ่มความรู้ 

Need 3 

 

กลุ่มทักษะ

ทางปญัญา 

Need 4 

 

กลุ่ม

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคล 

Need 5 

กลุ่มการ

วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 

การใช้

เทคโนโลยี 

และ

สารสนเทศ 

GA1 

รู้ชีววิทยา คุณคา่ของ 

ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นภาคใต้ 

√ √ √ √ √ 

GA2 

บูรณาการ ริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรม  

√ √ √ √ √ 

GA3 

คิดอย่างเป็นระบบ  เปิดใจกวา้ง 

และปรับตวัได้ ท างานกับผู้อื่นได้  

√  √ √  

GA4 

มีทักษะวิจัย  
√ √ √ √ √ 

GA5 √ √ √ √ √ 
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สื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

GA6 

มีจิตสาธารณะ  เพื่อความยั่งยนื 
√ √ √ √  

 

GA ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร 

GA 1 Biological knowledge (basic and applied biology), Bio resources in Southern Thailand   

รู้ชีววิทยา คุณคา่ของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นภาคใต้  

GA 6 Social engagement for sustainability    

มีจิตสาธารณะ เพื่อความยั่งยนื 

จาก GA ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว หลักสูตรฯชีววิทยาประยุกต์ มีอัตลักษณ์ในบริบทของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมุ่งเน้น

การวิจัยที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาแขนงต่าง ๆ ส าหรับการสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่นภาคใต้ ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหา  หรือการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า หรือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน น าไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีดุลยภาพ ในบริบทของสังคม

พหุวัฒนธรรม 

1.5 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLOs) ของหลักสตูร 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ร่วมกับอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต

ของหลักสูตรที่ ก าหนดไว้คือ BIOMES  สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning 

Outcome, PLOs) ของหลักสูตรฯ ได้ 5 ข้อ  ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 

Program Learning 

Outcome, PLOs 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

PLO 1 
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าในด้านการเกษตร หรือ

อาหาร หรือสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานทรัพยากรในทอ้งถิ่นภาคใต้ 

PLO 2 ออกแบบการวิจัยโดยค านึงถึงผลกระทบทางสิง่แวดล้อมในระยะยาว 

PLO 3 สื่อสารและน าเสนอองค์ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่งถูกต้องตรงประเด็น 

PLO 4 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและรบัผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

PLO 5 
ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวนิัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาการและการ

วิจัย 
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO.4 PLO5 

วิสัยทัศน ์

เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่นวัตกรรมและสังคม 

ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ 

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ 

มุ่งสูม่หาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570 

3 3 3 3 3 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวชิาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจยั

เป็นฐานเพือ่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ

เครือข่ายสากล 
3 3    

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชพี ซ่ือสัตย์ มี

วินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทกัษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ
3 3 3  3 

พันธกิจ 3 พฒันามหาวทิยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี

โอกาสเข้าถึงความรู้ไดอ้ย่างหลากหลายรูปแบบ 

   3  

อัตลักษณ์ (Identity) : I-WiSe 

ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย     3 

ใฝปั่ญญา 3 3 3   

จิตสาธารณะ 3    3 

ระดับคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการแก่

สังคม ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 3 3 3 3 

พันธกิจ 1 พฒันาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและมี

สมรรถนะสากล 
3 3 3 3 3 

พันธกิจ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่น าไปสูก่ารพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนา

บัณฑิตศึกษาใหม้ีความเข้มแข็งในระดับสากล 
3 3 3 3 3 

พันธกิจ 3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสริมเครือขา่ย

เพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม 
3 3 3 3 3 

พันธกิจ 4 บริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็น

เลิศทางวชิาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3 3 3 3 3 
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2. (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO.4 PLO5 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ศิษย์เก่าสาขาชวีวิทยาประยุกต์   3 3 3 3 3 

ศิษย์ปัจจุบัน 3 3 3 3 3 

อาจารย์ในหลักสูตรและสายสนับสนุน รวมทั้งอาจารย์ในหลักสูตรอื่น ๆ

ในสาขาชวีภาพที่ใกล้เคียง เช่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ  
3 3 3 3 3 

หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก/ผู้บริหารสถานประกอบการ/

รัฐวิสาหกิจ 
3 3 3 3 

3 
 

กลุ่ม ขอ้มูลจาก Facebook และ website การรับสมัครงาน   รวบรวม

มาจาก การรับสมัครงานสายวิชาชวีวิทยาและที่เกี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์

ชีวภาพในระดับปริญญาโท ในเวปไซต์และสื่อโซเซียล ต่าง ๆ  

   3 3 

กลุ่มครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 3 3 3 3 

 

3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตกับ PLOs ของหลกัสตูร 

 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  

ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพิม่มูลค่าในด้านการเกษตร หรืออาหาร หรือ

สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานทรัพยากรใน

ท้องถิ่นภาคใต้ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO2 

ออกแบบการวิจัยโดยค านึงถึงผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO3  

สื่อสารและน าเสนอองค์ความรู้ในสาขาวิชาได้อยา่ง

ถูกต้องตรงประเด็น 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO4 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและรบัผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO5 

ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวนิัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาการและการวิจัย 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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หมายเหตุ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี ้

1.  คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรูด้้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า

และแสวงหาความรู้  

1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านวิชาการ  

1.3  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษใน

การศึกษาค้นคว้า  

1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.  คุณลักษณะทางสังคม 

2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนส์่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2.2  มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาและ

ดาเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3.  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  

3.1  มีความรูล้ึกในศาสตรเ์ฉพาะและรูร้อบในศาสตร์อื่น ๆ  

3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย 

และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  

3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 

PLOs Knowledge Attitude Skill 

PLO1  

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพิ่มมูลค่าในด้านการเกษตร 

หรืออาหาร หรือสุขภาพ หรือ

สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน

ทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้

K1 

ชีววิทยาด้านต่าง ๆ และการ

ประยุกต์ใช้ 

K2 

ภูมินิเวศและความ

หลากหลายของทรัพยากร 

ธรรมชาติในท้องถิ่น 

K3 

การจัดการและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องเพื่อการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยนื  

K4 

กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ

ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

A1 

ตระหนักถึงความส าคญัของ

องค์ความรู้ด้านชีววิทยาใน

ด้านต่าง ๆ 

A2 

เห็นคุณคา่และอตัลักษณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่น 

A3 

ค าถึงความเหมาะสมของการ

ใช้เทคโนโลยเีพื่อความยั่งยืน 

A4 

ยึดมั่นในกฎ ระเบียบที่

เกี่ยวขอ้งกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

A5 

ตระหนักถึงการรับผดิชอบใน

หน้าท่ีของตนและต่อ

ส่วนรวม 

S1 

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับการ

สืบค้นขอ้มูล 

S2 

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

และสังเคราะห์ข้อมูล  
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PLOs Knowledge Attitude Skill 

PLO2 

ออกแบบการวิจัยโดยค านึงถึง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใน

ระยะยาว 

K5 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

K6 

อุปกรณ์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

K7 

เทคโนโลยีและโปรแกรมที่

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

ข้อมูล 

K8 

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

ท าวิจัย 

A6 

เห็นความส าคัญของขั้นตอน

กระบวนการในการท าวิจัย 

A7 

ยึดมั่นในกฎระเบยีบ

จรรยาบรรณและความ

ปลอดภัยในการท าวิจัย 

A8 

มีทัศนคติที่ดตี่อการท าวิจัย 

A9 

มีความใฝรู่้ตลอดเวลา 

S1 

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศส าหรับการ

สืบค้นข้อมูล 

S2 

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

สังเคราะห์ข้อมูล  

S3 

ออกแบบ การเก็บ

ตัวอย่าง และการ

ทดลอง  

S4 

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์

อย่างปลอดภัย และ

การแปลผล 

S5 

เลือกใช้เทคโนโลยีและ

โปรแกรมสถิติที่

เหมาะสมกับงานวิจัย 

S6  

ทักษะการแก้ปัญหา 

S7  

มีทักษะทางสังคม 

PLO3 

สื่อสารและน าเสนอองค์

ความรู้ในสาขาวิชาได้อย่าง

ถูกต้องตรงประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

K9 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสาร 

K10 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการสื่อสาร 

A9 

มีความใฝรู่้ตลอดเวลา 

A10 

ตระหนักถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการสื่อสาร 

 

 

S1 

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับการ

สืบค้นข้อมูล 

S2 

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

และสังเคราะห์ขอ้มูล 

S8 

ใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

S9 

เลือกใช้สื่อและ
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PLOs Knowledge Attitude Skill 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีเพื่อการ

สื่อสาร 

S10 

ถ่ายทอดความรู ้

S11 

คิดเชิงสร้างสรรค ์

  

PLO4 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและ

รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

K11 

กฎระเบียบ และข้อควร

ปฏิบัติในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

A5 

ตระหนักถึงการรับผดิชอบใน

หน้าท่ีของตนและต่อ

ส่วนรวม 

A11 

มีทัศนคติเชิงบวก 

A12 

ตระหนักถึงคณุค่าของตนเอง

และผู้อื่น  

S7 มีทักษะทางสังคม 

S12 

ท างานเป็นทีม 

S13 

เป็นผู้ฟงัที่ดี รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น  

 

PLO5 

ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวินัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณวิชาการและการ

วิจัย 

K12 

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

K13 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

A5 

รับผิดชอบในหน้าท่ีของตน

และต่อส่วนรวม 

A13 

ยึดมั่นในคณุธรรมและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

S7 

มีทักษะทางสังคม  

S14 

มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
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5. ตารางความสัมพันธ์รายวิชากับ KAS ของหลักสูตร 

รายวิชา PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Knowledge 

(K) 

Attitude 

(A) 

Skills 

(S) 

รายวิชาบังคับ 

722-511                             2((2)-0-4) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

(Research Methodology) 

 √ √ √ √ 

K5, K7, K8, K9, 

K10, K11, 

K12 

A5, A6, A7, A8, 

A10, A11 

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, 

S9 

722-581                            36(0-108-0) 

วิทยานพินธ ์

(Thesis) 
√ √ √ √ √ 

K1,K2, K3, K4,K5, 

K6, K7, K8, K9, 

K10, K11, K12, 

K13 

A1, A2, A3, 

A4,A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, 

A11, A12, A13 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 

S8, S9, S10, S11, S12, 

S13, S14 

รายวิชาเลือก 

722-512                              6((5)-3-10) 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตร

สมัยใหม่และนวัตกรรม 

(Module: Applied Biology for Modern 

Agriculture and Innovation) 

√  √ √  
K1, K2, K3, 

K4,K9,k11 

A1,A3,A4,A5, 

A9,A11 
S1, S2, S7, S110,S13 

722-513                             6((5)-3-10) 

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

ส าหรับครูโครงงานวิทยาศาสตร์ 

(Module: Scientific Process Skill 

Development for Science Project 

Teachers) 

√ √ √  √ 
K1, K5,K7,K8 

K9,K12 

A1,A6,A7,A8 

A9,A10,A13 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8, 

S9,S10, S11,S14 
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รายวิชา PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Knowledge 

(K) 

Attitude 

(A) 

Skills 

(S) 

722-531                              6((5)-3-10) 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์

พืชสมุนไพรท้องถิ่น 

(Module: Biodiversity and Utilization of 

Local Medicinal Plants) 

√   √ √ 
K1,K2,K3,K4, 

K11,k12 

A1,A2,A3,A4,A5, 

A11, 
S1, S2, S7, S12, S13, S14 

722-551                             6((5)-3-10) 

ชุดวิชานิเวศวิทยาทะเลชายฝั่งและการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล 

(Module: Marine Coastal Ecology and 

Marine Resources Management) 

√  √  √ 

K1, K2, K3, K9, 

K10,  K12 

 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10 

 

S1, S2, S7, S8, S9, S11, 

S14 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  

 1) แผน  ก1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

การก าหนด

ประสบ 

การณ์ก่อน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น

การเรียนรูห้รือ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ท างาน

หรือการฝึก

เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จ

การเรียน

ทฤษฎ ี

722-581                               36(0-108-0) 

วิทยานพินธ์  

(Thesis)          

- - - - - - - - 100 100 
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 ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 

 

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 2 รายวิชา 

จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100          ของรายวิชาในหลักสตูร 

จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0           ของรายวิชาในหลักสตูร 

 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     2    รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ระบุร้อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 
วิธีการอื่นๆ 

วิธีการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 

722-511                                      3((3)-0-6) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

(Research Methodology) 

- 25 Case Based 25 - - 50 100  

722-581                                   36(0-108-0) 

วิทยานพินธ ์

(Thesis) 

70 - 
Discussion 

Presentation 

15 

15 
- - - 100  

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 

ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

722-512 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่

และนวัตกรรม 

(Module: Applied Biology for Modern 

Agriculture and Innovation) 

6((5)-3-10) การเกษตรแนวใหม่  นิเวศเกษตร  

ห ลั ก ก า ร ท ฤ ษ ฎี ท า ง นิ เ ว ศ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ความรู้

ทางนิ เวศวิทยาเพื่ อการเกษตร 

ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ เกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม เทคนิคสมัยใหม่ใน

การเกษตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ร่วมกับการเลี้ ยงสัตว์น้ า    การ

ขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับโดย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี

การถ่ายฝากยีนในพืช  จุลินทรีย์

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   

นวัตกรรมด้านการเกษตร ศึกษาดู

งานนอกสถานที่  ปฏิบัติการด้าน

สิ่ งมีชี วิตและสิ่ งแวดล้อม  การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และจุลินทรีย์

ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร 

 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทาง

นิ เวศ  ปฏิ สั มพั นธ์ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตและ

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

นิเวศวิทยาเพื่อการเกษตร 

2. สามารถปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อได้ เช่น 

การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช การนึ่งฆ่าเชื้อ

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปฏิบัติภายในตู้

ปลอดเชื้อ (laminar flow cabinet) และการ

ย้ายเลี้ยง (subculture) เพื่อเพิ่มจ านวน และ

ชักน ารากได ้

3. มีทักษะในการปลูกพชืไม่ใช้ดนิร่วมกับการ

เลี้ยงปลา  รวมถึงสามารถออกแบบระบบได้

อย่างทันสมัย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. สามารถอธิบายหลักการท างานของ 

จุลินทรีย์ที่มปีระโยชน์ในการการเกษตรและ

สามารถท าผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์เพื่อใช้ใน

การเกษตรได้ 

1. ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน การสอบปากเปลา่ 

2. ประเมินจากการน าเสนอ

งานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และ

ใช้สื่อที่เหมาะสม  

3. ประเมินจากการฝึกปฏบิัติ 

ทักษะต่าง ๆ  

4. ประเมินจากการเขียน

รายงาน การใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างถูกต้องและตรง

ประเด็น 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

 

Modern agriculture; 

agricultural ecosystem; 

ecological theory principles; 

interactions between 

organisms and environment; 

application of ecological 

knowledge in agriculture; 

agricultural information; folk 

wisdom related to 

agriculture; new techniques 

in agriculture; aquaponics 

system; plant propagation by 

tissue culture; gene transfer 

technology in plants; plant 

growth-promoting microbes; 

innovation in agriculture; field 

trip; laboratory practices on 

organisms and  environment, 

plant tissue culture, and 

beneficial microbes in 

agriculture 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา  วิธีการวัดและประเมินผล 

722-513  

ชุดวิชาเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

ส าหรับครูโครงงานวิทยาศาตร ์

(Module: Scientific Process Skill 

Development for Science Project 

Teachers) 

 

6((5)-3-10) ความหมายและความส าคัญของ

การวิจัย จริยธรรมการวิจัย 

ประเภทของงานวิจยั การวิจัย

บริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์ การวจิัย

แบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทาง

ชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลอง 

การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

สรุปผล การเขียนรายงาน                       ความหมายและความส าคัญของการวิจัย จรยิธรรมการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวิจัยบริสุทธิ์ การวิจยัประยุกต์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม หลักการวิจัยทางชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ  

 

Definition and significance of 

the research; research ethics; 

1. สามารถออบแบบการทดลองทางชีววิทยา

ในประเด็นทีส่นใจได้โดยค านึงถงึจรรยาบรรณ

วิชาการและการวิจัย 

2. สามารถน าสถิติมาใช้ในการวางแผนการ

ทดลองหรือแปลผลข้อมูลได ้

3. สามารถใช้ข้อมูลทางวชิาการมาสนบัสนุน

เพื่ออภิปรายผลการทดลอง 

4.สามารถเขียนรายงานการวิจัย 

 

 

1. ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน การสอบปากเปลา่ 

2. ประเมินจากการน าเสนอ

งานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และ

ใช้สื่อที่เหมาะสม การใช้ภาษา

ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง

และตรงประเดน็ 

3. ประเมินจากการฝึกปฏบิัติ 

ทักษะต่าง ๆ  

4. ประเมินจากการเขียน

รายงาน การน าเสนอการ

ออกแบบทดลองทางชีววิทยา

ในประเด็นทีส่นใจ 
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pure research; applied  

 research; participatory 

research;  principles of 

biological research; research  

project writing; statistics for 

experimental design; data 

collection ; data organization;  

data analysis; summarization, 

report writing 

722-531 

ชุดวิชาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชื

สมุนไพรท้องถิน่ 

(Module: Biodiversity and Utilization of 

Local Medicinal Plants) 

6((5)-3-10) ความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชสมุนไพรท้องถิ่น ชีววิทยาทั่วไป 

สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยาและ

อนุกรมวิธานของพืชสมนุไพร ภูมิ

ปัญญา วฒันธรรมท้องถิ่นในการ

ประยุกต์และพฒันาการใช้พชื

สมุนไพร การขยายพันธุ์และการ

อนุรักษ์ การตรวจสอบฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ การศึกษานอกสถานที่ 

ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การ

ควบคุมคุณภาพ 

 

Biodiversity of local 

 

1. สามารถบอกชนิดและประโยชนข์องพืช

สมุนไพรทีพ่บในท้องถิ่น .  

2.  อธิบายสัณฐานวิทยาภายนอกของพืช 

     สมุนไพรทีพ่บในท้องถิ่น 

3.   สามารถจัดจ าแนกพืชสมนุไพรที่พบใน 

     ท้องถิ่น 

4.  อธิบายการใช้พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญา 

     ท้องถิ่น 

5.  สามารถท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สบู่  

    ชา หรือเครื่องดื่ม หรือผงสมุนไพร 

6.  อธิบายเก่ียวกับความรู้พื้นฐานในดา้น 

     มาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร 

7.  สามารถปลูกและขยายพนัธุพ์ืชสมุนไพร 

 

1. ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน การสอบปาก

เปล่า  และการน าเสนอ

ข้อมูลด้วยสื่อที่เหมาะสม 

2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 

ทักษะต่าง ๆ ตัวอย่างพชื

สมุนไพรทีพ่บในท้องถิ่น 

3. ประเมินจากการฝึกปฏบิัต ิ

   ในห้องปฏิบัติการและเรือน 

   เพาะช า 
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medicinal plants; general 

biology, morphology, ecology 

and taxonomy of local 

medicinal plants; local 

wisdom and culture in the 

aspect of application and 

development of medicinal 

plant us; propagation and 

conservation; biological 

activity evaluation; field trip; 

laboratory practices on topics 

related to morphology, 

taxonomy; quality control 

    เพือ่การค้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการใช ้

    เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

 

 

 

 

722-551 

ชุดวิชาชีววทิยาประยุกต์ส าหรับนิเวศวิทยาชายฝั่ง

และการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

(Module: Marine Coastal Ecology and 

Marine Resources Management ) 

6((5)-3-10) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะทาง

ภายภาพและชีวภาพของชายฝั่ง

ทะ เล  ระบบนิ เวศชายฝั่ ง  การ

ประยุกต์ใช้โมเดลในการอธิบาย

ทางนิ เวศชายฝั่ ง  และการวาง

แผนการจัดการฐานทรัพยากรทาง

ทะเลชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ของ

ชุมชนอย่างบูรณาการ การจัดการ

อ งค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า รอ นุ รั ก ษ์

1. อธิบายองค์ประกอบชีวภาพ และกายภาพ

ของระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศ

ชายฝัง่ทะเล  

2. อธิบายวิธีการประเมินองคป์ระกอบชีวภาพ 

และกายภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง การ

เปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดลอ้มชายฝั่ง มี

ทักษะการท าปฏิบัติการและการใช้โมเดล 

3. อธิบายความสัมพนัธ์ของชุมชนท้องถิ่นกบั

ฐานทรัพยากร ออกแบบกระบวนการศึกษาใน

ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรชายฝั่ง 

1. ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน การสอบปากเปลา่ 

2. ประเมินจากการฝึกทักษะ

ปฏิบัติ และการน าเสนองาน

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และใช้สื่อ

ที่เหมาะสม 

3. ประเมินจากการฝึกปฏบิัติ 

ทักษะต่าง ๆ  

4. ประเมินจากการเขียน

รายงาน การใช้ภาษาในการ
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ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน การฝึก

ป ฏิ บั ติ ใ น ภ า ค ส น า ม แ ล ะ

ห้องปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

 

Relationship between 

organism and marine 

environment; physical and 

biological characteristics of 

coast; coastal ecosystem; 

application of models in 

describing coastal 

ecosystems and planning of 

marine coastal resource 

management; integrated use 

of the community; 

knowledge management and 

resource conservation for 

sustainability; field and 

laboratory practices on 

related topics 

 

 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านงึถึงสิ่งแวดล้อม

และจรรยาบรรณในเชงิวิชาการ 

4. สื่อสารความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้กับชุมชน

ในท้องถิ่น เพื่อสนับสนนุการใชท้รัพยากรอย่าง

ยั่งยืน 

5. มีทักษะปฏิบัติการเก่ียวกับการศึกษาระบบ

นิเวศทางทะเล และชายฝั่ง และการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ 

 

สื่อสารอย่างถูกต้องและตรง

ประเด็น 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง-2 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์
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