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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25480221106858
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Biology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc (Biology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
ไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก2
ไม่น้อยกว่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

36
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
6.5 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยด้านชีววิทยาในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนหลากหลายสายงาน เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น
8.2 อาจารย์ หรือนักวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนใน
หลากหลายระดับการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น
8.3 นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
8.4 นักวิชาการอิสระหรืออาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางณัฐธยาน์ ฟาน เบม

2

นายศุภชัย นิติพันธ์

3

นางสาวเตือนตา ร่าหมาน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิชา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
พันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม
ชีววิทยา
Biology

วท.ม. สัตววิทยา
วท.บ. การประมง
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

สถาบัน
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ทักษิณ
University of
Malaya, Malaysia
ม.สงขลานครินทร์
ม.แม่โจ้

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
ปัจจุบันมีการวิจัยและตีพิมพ์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยาในวารสารวิทยาศาสตร์เป็นจานวนมากและเพิ่มขึ้น
ทุกปี ทาให้ องค์ความรู้ทางชีววิทยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความรู้ในระดับอณู ชีววิทยา และมีการ
พัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเกษตร การแพทย์
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ น ต้น สถานการณ์ ห รือการพั ฒ นาทางด้านวิช าการเหล่ านี้ได้นามาใช้เป็ น
แนวทางในการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางชีววิทยาในระดับสากล
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง พัฒนาศัก ยภาพคนให้สนับสนุน
การเจริญ เติบโตของประเทศ มีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขเพื่อนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ จึงได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโต
ในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ป ระกอบการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ และผู้ ประกอบการในภาคเกษตร ให้ ใช้ภูมิปัญ ญา วิทยาศาสตร์

ปี
2551
2545
2542
2556
2548
2544
2558
2547
2541
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เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ที่เป็น
มิต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ว วิท ยา ได้ ใช้แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แนวทาง โดยปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางชีววิ ทยาอย่างเชี่ยวชาญ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาสาหรับพัฒนางานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ส อดคล้ องกับ การแก้ปั ญหาหรือประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับ เพื่อ ให้ สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากภายนอกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า ไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง มนุ ษ ย์ ยุ ค ปั จ จุ บั น สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและไร้พรหมแดน ทาให้สังคมและวัฒนธรรมของคนในชาติมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมที่นิยมวิถีไทย มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ให้ความสาคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม ไปเป็นสังคมวัตถุนิยม
มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการบริโภค ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเคารพสิทธิผู้อื่นลดน้อยลง บริโภค
ข้อมูลข่าวสารและสินค้าต่าง ๆ โดยขาดการไตร่ตรองและใช้หลักวิชาการ ส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิของการ
โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ ทาให้สังคมขาดภูมิคุ้มกัน สถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มี
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กัน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงจาเป็นต้องมีการผลิตกาลังคนที่มีความสามารถ
ระดับสูงที่จะสามารถคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศได้อย่างคุ้มค่า
รวมถึงสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน ได้ถูกนามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาในครั้งนี้
โดยมี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช าและปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาในรายวิ ช าเดิ ม ให้ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก และทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าทางชีววิทยาในระดับนานาชาติ ให้ความสาคัญกับการนาความรู้ทางชีววิทยาไปพัฒนาทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ ด้วยงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคมได้โดยเน้นความยั่งยืนควบคู่ ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนอกจากหลักสูตรจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาแล้ว ยังมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และสถิติมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้
ทางด้านชีววิทยาไปสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาที่ปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ มี การปรับปรุงหลั กสู ตร ทุ กรอบระยะเวลา 5 ปี และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรฯ ได้มุ่ง
ผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตที่ มีความรู้ทางชีววิทยาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พืช สัตว์ พันธุศาสตร์ และจุลินทรีย์ ) และ
ทันสมัย มีทักษะในการทาวิจัยทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม
โดยเน้นการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อเป็นที่พึ่งพาของสังคม จึง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตนเอง สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการ
วิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
ไม่มี
13.1.2 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี

-614. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
1. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
13. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(BIOTECH)
14. University College Sedaya International (UCSI) )
ประเทศมาเลเซีย
15. University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย เช่น การจัดงาน
ประชุมวิชาการ การจัดทาวารสารวิชาการ และการ
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โครงการวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
โครงการวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย เช่น การทาวิจัย
ของนิสิต
กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย เช่น การทาวิจัย
ของนิสิต และโครงการวิจัยของอาจารย์
16. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย เช่น การศึกษาดู
มาเลเซีย
งานของคณาจารย์
17. Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้
โครงการวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
18. Nanyang Technological University (NTU) ประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย เช่น
สิงคโปร์
โครงการวิจัยของอาจารย์
19. Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์
โครงการวิจัย เช่น การทาวิจัยของนิสิต โครงการวิจัย
ของอาจารย์ และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญชีววิทยา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม นาความก้าวหน้าสู่สังคม
1.2 ความสาคัญ
องค์ความรู้ทางชีววิทยาเป็นรากฐานที่สาคัญในการนาไปประยุกต์ใช้พัฒ นาประเทศในหลาย ๆ
ด้านด้วยกัน เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร
สิ่ ง มี ชี วิ ต ของชาติ เป็ น ต้ น จึ งมี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนจ านวนมากต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยา ดังนั้น การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ทางด้านการวิจั ยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยาให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็ นภารกิจหนึ่งของสาขาวิช า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าชี ว วิท ยา ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2544 และได้ ป รับ ปรุ งหลั ก สู ต รเมื่ อ พ.ศ. 2555 เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิช าการ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบ และมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) ดังนี้
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
2. มีภาวะผู้นา มีทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะการจัดการและมีความรับผิดชอบ
3. มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มี ฐ านความรู้ ท างวิช าการที่ ลึ ก ซึ้ งในสาขาชี ว วิท ยา และสามารถน าความรู้ด้ านชี ว วิท ยาไป
สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ทชี่ ่วยแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีทักษะในการออกแบบวางแผนการ
ทดลอง วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีววิทยาและบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
6. สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม
2. มีความเป็ นผู้ น าและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ได้ เคารพสิ ทธิและความคิดเห็ นของผู้ อื่น มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
3. มีทักษะการใช้ภาษา การนาเสนอผลงานทางวิชาการต่อสารธารณะได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม สืบค้น และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลั กการและทฤษฏี ที่ ส าคัญ ในสาขาวิช าชี ววิ ทยา สามารถวางแผน
งานวิจัยได้ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
5. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
ผลงานวิจัยได้อย่างอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
6. ติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ได้
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังและความเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่
ปรัชญา
หลักสูตร
จะทาให้บรรลุ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
หลักสูตร
(ผลการเรียนรู้ระดับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มหาวิทยาลัย)
(คณะ
หลักสูตร)
วิทยาศาสตร์)
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
1, 3
1
มีคุณธรรม
มีจิตสานึกและ
มีการแสดงออกถึงความมี
จริยธรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
นาความก้าว
ส่วนรวม
หน้าสู่สังคม
2. มีภาวะผู้นา มีทักษะ 2. มีความเป็นผู้นาและ
1, 4
1, 3
พัฒนางานวิจัย
การทางานเป็นทีม มี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และนวัตกรรม
ทักษะการจัดการและมี ได้ เคารพสิทธิและความ
ความรับผิดชอบ
คิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษย
มีคุณธรรม
สัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความ
จริยธรรม
คิดเห็นของผู้อื่น
นาความก้าว
หน้าสู่สังคม

-9วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(ผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร)
3. มีทักษะในการสื่อสาร
ถ่ายทอด และเผยแพร่
ความรู้ทางชีววิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

มคอ.2 ปริญญาโท

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
พันธกิจที่
จะทาให้บรรลุ
สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มหาวิทยาลัย)

3. มีทักษะการใช้ภาษา
การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการต่อสารธารณะได้
อย่างถูกต้อง และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวม สืบค้น และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีฐานความรู้ทาง
4. มีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการที่ลึกซึ้งในสาขา หลักการและทฤษฏีที่สาคัญ
ชีววิทยา และสามารถนา ในสาขาวิชาชีววิทยา
ความรู้ด้านชีววิทยาไป สามารถวางแผนงานวิจัยได้
สร้างสรรค์งานวิจัยหรือ และวิเคราะห์ สังเคราะห์
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วย
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
แก้ปัญหาหรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมได้
5. มีความคิดริเริ่ม
5. มีความรู้ความเข้าใจ
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น กระบวนการวิจัย และ
ระบบและมีเหตุผล มี
ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ทักษะในการออกแบบ คณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
วางแผนการทดลอง
ผลงานวิจัยได้อย่างอย่าง
วิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นระบบและเหมาะสม
ทางชีววิทยาและบูรณา
การองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องได้

2, 3

พันธกิจที่
ปรัชญา
สอดคล้อง
หลักสูตร
(คณะ
วิทยาศาสตร์)
1, 2, 3
เชี่ยวชาญ
ชีววิทยา
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม

1, 2, 3, 5

2, 3, 4

เชี่ยวชาญ
ชีววิทยา
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
นาความก้าว
หน้าสู่สังคม

1, 2, 3, 4

2, 4

เชี่ยวชาญ
ชีววิทยา
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม

- 10 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(ผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร)
6. สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้

มคอ.2 ปริญญาโท

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
พันธกิจที่
จะทาให้บรรลุ
สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มหาวิทยาลัย)
6. ติดตามความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่ทันสมัย และประยุกต์
ใช้ได้

2, 6

พันธกิจที่
ปรัชญา
สอดคล้อง
หลักสูตร
(คณะ
วิทยาศาสตร์)
2, 4
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
นาความก้าว
หน้าสู่สังคม

ตารางจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) ของหลักสูตรและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการเรียนรู้ระดับ ผลการเรียนรู้ทั่วไป ผลการเรียนรู้ TQF Bloom’s
ความต้องการของ
Taxonomy
หลักสูตร
(Generic LO)
เฉพาะสาขา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Program Learning
(Specific LO)
นิสิต
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้
ปัจจุบัน
บัณฑิต
Outcomes: PLO)
PLO 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
 
ELO 1. มีคุณธรรม
มีจิตสานึก ซื่อสัตย์
1.1
AF
และจริยธรรม มีการ สุจริตและตระหนัก
แสดงออกถึงความมี ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย มีความ จรรยาบรรณของ
รับผิดชอบต่อตนเอง นักวิจัย
และส่วนรวม

มีภาวะความเป็นผู้นา
1.2
AF
ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม

มีการแสดงออกถึง
1.4
AF, P
ความมีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
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Taxonomy
หลักสูตร
(Generic LO)
เฉพาะสาขา
(Program Learning
(Specific LO)
Outcomes: PLO)
PLO 2. มีภาวะผู้นา มีทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะการจัดการและมีความรับผิดชอบ
ELO 2. มีความเป็น มีการแสดงออกถึง
1.3
AF
ผู้นาและสามารถ
ความเคารพสิทธิและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ความคิดเห็นของ
เคารพสิทธิและความ ผู้อื่น
คิดเห็นของผู้อื่น มี
สามารถทางาน
4.1
AF, P
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ยอมรับความคิดเห็น ฐานะผู้นา และ
ของผู้อื่น
สมาชิกที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2
AF
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น

มคอ.2 ปริญญาโท
ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิสิต
ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้
บัณฑิต















PLO 3. มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ELO 3. มีทักษะการใช้
มีทักษะการ
2.4
C:U
ภาษา การนาเสนอ
นาเสนอผลงาน
C:C
ผลงานทางวิชาการต่อ
ทางวิชาการต่อ
P
สารธารณะได้อย่าง
สารธารณะได้
ถูกต้อง และสามารถ
อย่างถูกต้อง
ใช้เทคโนโลยี

 
สามารถใช้
5.1
C:U
สารสนเทศในการ
เทคโนโลยี
C:A
รวบรวม สืบค้น และ
สารสนเทศในการ
นาเสนอข้อมูลได้อย่าง
รวบรวม สืบค้น
มีประสิทธิภาพ
และนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หลักสูตร
(Generic LO)
(Program Learning
Outcomes: PLO)

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา
(Specific LO)

มคอ.2 ปริญญาโท
TQF

Bloom’s
Taxonomy

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิสิต
ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้
บัณฑิต


 
สามารถใช้
5.2
C:U
ภาษาไทย อังกฤษ
C:A
ในการสื่อสาร
และนาเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการ
PLO 4. มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาชีววิทยา และสามารถนาความรู้ด้านชีววิทยาไปสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้

 
ELO 4. มีความรู้ความ
มีความรู้ความ
2.1
C:U
เข้าใจในหลักการและ
เข้าใจในหลักการ
C:A
ทฤษฏีที่สาคัญใน
และทฤษฏีที่
สาขาวิชาชีววิทยา
สาคัญใน
สามารถวางแผน
สาขาวิชา
งานวิจัยได้ และ

 
สามารถบูรณา
2.2
C:U
วิเคราะห์ สังเคราะห์
การความรู้ใน
C:A
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
สาขาวิชาสาหรับ
C:C
การสร้างงานวิจัย
C:E
สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้
อย่างถูกต้อง เพื่อ
การนาไปสู่การ
สร้างสรรค์
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์หรือ

3.3

C:C
C:E
P
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หลักสูตร
(Generic LO)
(Program Learning
Outcomes: PLO)

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา
(Specific LO)

มคอ.2 ปริญญาโท
TQF

Bloom’s
Taxonomy

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิสิต
ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

แก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม


มีความ
4.3
C:U
สามารถวาง
C:A
แผนการ
C:C
ปฏิบัติการอย่างมี
C:E
ประสิทธิภาพ
P
PLO 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีทักษะในการออกแบบวางแผนการทดลอง
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีววิทยาและบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้


ELO 5. มีความรู้ความ
สามารถ
3.1
C:U
เข้าใกระบวนการวิจัย
แสดงออกถึงการ
C:A
และประยุกต์ใช้ความรู้
คิดวิเคราะห์อย่าง
C:C
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
เป็นระบบ และมี
วิเคราะห์ผลงานวิจัย
เหตุผล
ได้อย่างอย่างเป็น


มีความรู้ความ
3.2
C:U
ระบบและเหมาะสม
เข้าใจ
C:A
กระบวนการ
C:C
วิจัย สามารถวาง
C:E
แผนการวิจัยได้
P
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ


ประยุกต์ใช้ความรู้ 5.3
C:U
ทางคณิตศาสตร์
C:A
สาหรับวิเคราะห์
C:C
ผลงานวิจัยได้
อย่างเหมาะสม

ผู้ใช้
บัณฑิต
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หลักสูตร
(Generic LO)
เฉพาะสาขา
(Program Learning
(Specific LO)
Outcomes: PLO)
PLO 6. สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
ELO 6. ติดตามความรู้ สามารถติดตาม
2.3
ความก้าวหน้าทาง
ความรู้ความก้าว
วิชาการที่ทันสมัย และ หน้าทางวิชาการที่
ประยุกต์ใช้ได้
ทันสมัย และ
ประยุกต์ใช้สาหรับ
งานวิจัย

มคอ.2 ปริญญาโท
Bloom’s
Taxonomy

P

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิสิต
ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้
บัณฑิต







ตารางแสดงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

2

รายละเอียด
1. สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
2. สามารถวางแนวคิดงานวิจัยทางชีววิทยาที่เป็นระบบและมีเหตุผล มีทักษะในการออกแบบวาง
แผนการทดลองสามารถออกแบบวางแผนการทดลอง วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีววิทยาและ
บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
1. สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด ใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้ทางชีววิทยาและสาขาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ความรู้และทักษะในการทาวิจัยทางชีววิทยา ไปสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่
ที่ช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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มคอ.2 ปริญญาโท

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รฯ ให้ ได้ 1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยยึด เกณฑ์ การ 1) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ 2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ทุ ก 5 ปี ตามแนวทางการปฏิ บั ติ หลั ก สู ต รตาม ASEAN University 3) ผลการเสนอความคิดเห็นของผู้มี
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ Network Quality Assurance ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (บั ณ ฑิ ต ผู้ ใ ช้
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. (AUN-QA) และเที ย บเคี ย งได้ กั บ บัณ ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ประจา
2558
หลักสูตรสากล
หลักสูตร ฯลฯ)
2) ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่ าง
สม่าเสมอ
3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปี
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง 1) ปรั บปรุงหลั กสู ตรให้ มีศั กยภาพใน 1) การตีพิ มพ์ ผ ลงานวิจัยและ/หรือ
ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งสั งค ม แ ล ะ การผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทาง สิทธิบัตร
นโยบายของประเทศ
ชี ว วิ ท ยาอย่ างเชี่ ย วช าญ แล ะ 2) รายงานผลการประเมิน ความพึ ง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างชี ว วิ ท ยา พอใจในการใช้บัณฑิตของ องค์กร
ส า ห รั บ พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ห น่ วยงาน ผู้ ใ ช้ งาน วิ จั ย ห รื อ
น วั ต กรรมที่ สอดคล้ อ งกั บ การ นวัตกรรม หรือสถานประกอบการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ ประโยชน์ ที่ ชุ ม ชน
และสังคมจะได้รับ เพื่อให้ สามารถ
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก ระแ สก าร
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ จาก
ภายนอกได้
2) ติ ด ตามผลความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการเรี ย น 1) การปฐมนิ เทศหรื อ ให้ ค าแนะน า 1) ผลประเมินการเรียนการสอน
การสอน งานวิ จั ย ผลงานทาง อาจารย์ใหม่ในหลักสูตรฯ
2) จ านวนและคุ ณ ภาพของผลงาน
วิ ช าการ การข อต าแห น่ งท าง 2) มี โ ครงการสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ทางวิช าการที่มีต่ อเนื่องกั นอย่าง
วิชาการ และการบริการวิชาการ
ประจาหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรม น้อย 2 ปี
พัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3) จานวนและความก้าวหน้าการขอ
3) พัฒ นาและปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5 ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ปี
ประจาหลักสูตร
4) จ านวนโครงการและผลสั ม ฤทธิ์
ของการบริการวิชาการ
5) จานวนการเข้าร่ว มกิ จกรรมการ
พัฒ นาตนเองของอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1
2.2.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณารายละเอีย ดต่อไปนี้ประกอบ (ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และ
กิจกรรมที่เคยทามาที่ เกี่ยวข้อง และ (ค) ผลการศึกษารายวิชาต่างๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
2.2.2 เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน หรือ การวิ จั ย ตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.2 ปริญญาโท
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มหาวิทยาลั ยอาจพิจ ารณาผู้ที่มีคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้เข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 17
ข้อ 18 และข้อ 19 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวและพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาแนะนานิสิตที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด
2.4.2 ส่งเสริมให้ลงทะเบียนเพิ่มในบางรายวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
และการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยเน้นภาษาต่างประเทศ
2.4.3 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2.4.4 มีระบบสอนเสริมในส่วนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปริญญาโท
ปีการศึกษา
2561
2562
แผน ก แบบ ก1
ปีที่ 1
5
5
ปีที่ 2
5
รวม
5
10
5
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1
10
10
ปีที่ 2
10
รวม
10
20
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2563

2564

2565

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

10
10
20
10

10
10
20
10

10
10
20
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าลงทะเบียน (1)
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
จานวนนิสิต (2)
15
15
15
15
15
รวมรายรับ (1) x (2)
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท
รายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย

2561
30,000

2562
30,000

ปีงบประมาณ
2563
50,000

1. งบดาเนินการ
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
2. งบลงทุน
100,000
100,000
150,000
(ครุภัณฑ์)
3. งบเงินอุดหนุน
50,000
50,000
60,000
(โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
180,000
180,000
260,000
จานวนนิสิต
15
15
15
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตัวหัว 40,000 บาท

2564
60,000

2565
70,000

150,000

150,000

60,000

60,000

260,000
15

280,000
15

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิ ชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต้องมีระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (3.00)
ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
40 ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 23 (ภาคผนวก ง)
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- 20 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
9*
หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
20
หน่วยกิต
*การเลือกรายวิชาเอกเลือก ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
โดยเน้นกลุ่มวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์
3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
0207513 วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Biology
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 3
1(0-2-1)
Seminar in Biology 3
0207561 นวัตกรรมทางชีววิทยาเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
3(2-3-4)
Bioinnovation for Sustainable Community and Society
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- 21 หมวดวิทยานิพนธ์
0207697 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
Thesis A1

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต
36(0-108-0)

แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
0207513 วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Biology
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 3
1(0-2-1)
Seminar in Biology 3
0207561 นวัตกรรมทางชีววิทยาเพื่อชุมชนและสังคมทีย่ ั่งยืน
3(2-3-4)
Bioinnovation for Sustainable Community and Society

0207511
0207512
0207514

0207521
0207522
0207523

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางชีววิทยา
เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
Advanced Molecular Cell Biology
ชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemistry
เครื่องมือทางชีววิทยา
Instruments in Biology
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
Advanced Plant Physiology
วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
Embryology of Flowering Plants
สารสาคัญของพืช
Active Constituents of Plants

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

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

0207524
0207621
0207622
0207623
0207624

0207531
0207532
0207533
0207631
0207632
0207633

0207541
0207542
0207543

- 22 -

มคอ.2 ปริญญาโท

พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช
Developmental Plant Anatomy
การบาบัดโดยใช้พืช
Phytoremediation
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Research and Development of Herbal Products
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
Advance Plant Tissue Culture
พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง
Advanced Plant Taxonomy

3(2-3-4)

กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง
Advanced Animal Physiology
นิเวศวิทยาของสัตว์
Animal Ecology
ระบบของพยาธิเฮลมินท์
Systematics of Helminths
เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
Animal Reproductive Cell Technology
พยาธิใบไม้ขั้นสูง
Advances in Trematodes
นิเวศวิทยาของปลา
Ecology of Fish
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาขั้นสูง
Advanced Microbiology
ราวิทยาขั้นสูง
Advanced Mycology
วิทยาไวรัสทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Virology

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

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0207642
0207643

0207551
0207552
0207553
0207651
0207652

0207661
0207662

วิทยาแบคทีเรียระดับอณูชีวโมเลกุล
Molecular Bacteriology
วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และอณูชีวโมเลกุล
Cellular and Molecular Immunology
สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากรา
Fungal Secondary Metabolites
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
เซลล์พันธุศาสตร์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์โมเลกุล
Molecular Genetics
พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics
เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
DNA Markers and Applications
กลุ่มวิชาบูรณาการ
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
Advanced Animal Cell Culture
อนุมูลอิสระทางชีววิทยาของเซลล์
Free Radical in Cell Biology

หมวดวิทยานิพนธ์
0207699 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
Thesis A2

ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

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

20 หน่วยกิต
20(0-60-0)
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประกอบด้วยเลข
7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 02
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 07
หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา
เลขรหัสหลักที่ห้า
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลข 5
หมายถึง ชั้นปีที่ 1
เลข 6
หมายถึง ชั้นปีที่ 2
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางชีววิทยา
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาสัตววิทยา
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการ
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อพิเศษ และสัมมนา
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
0207513
0207591
0207561

0207697
ชั้นปีที่ 2
0207697

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
7
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
นวัตกรรมทางชีววิทยา
3(2-3-4)
เพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
หมวดวิทยานิพนธ์
9
หมวดวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 1) 9(0-27-0)
0207697 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 2)
รวมหน่วยกิต
9
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิทยานิพนธ์
12
0207691 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 3) 12(0-36-0)
สัมมนาทางชีววิทยา 3
0207697 หมวดวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 4)
รวมหน่วยกิต
12
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
1
1(0-2-1)

9
9(0-27-0)
9
หน่วยกิต
1
1(0-2-1)
6
6(0-18-0)
6

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือก ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ โดยเน้น
กลุ่มวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิตรวม
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- 26 แผน ก แบบ ก2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเอก
10
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
7
วิชาบังคับ
0207513 วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
วิชาเลือก
0207561 นวัตกรรมทางชีววิทยา
3(2-3-4)
0207..... วิชาเลือก
เพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
วิชาเอกเลือก
3
หมวดวิทยานิพนธ์
0207...... วิชาเลือก
3(……….)
0207699 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเอก
วิชาเลือก
0207........ วิชาเลือก

10
หน่วยกิต
3
3
3(……….)

หมวดวิทยานิพนธ์
5
0207699 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
5(0-15-0)
รวมหน่วยกิต
8

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 3

หน่วยกิต
4
1
1(0-2-1)
3
3(……….)
5
5(0-15-0)
9
หน่วยกิต
1
1
1(0-2-1)

หมวดวิทยานิพนธ์
10
0207699 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
10(0-30-0)
รวมหน่วยกิต
11
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
0207511
เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Cell Biology
โครงสร้ า งและการท างานขององค์ ป ระกอบภายในเซลล์ เมแทบอลิ ซึ ม ของเซลล์
ชีวพลังงาน เอนไซม์และชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กลไกการควบคุมสารชีวโมเลกุล ต่าง ๆ ของเซลล์ การ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารต่าง ๆ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโต
ของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การแก่และการตายของเซลล์ เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาด้านเซลล์วิทยา
ระดับโมเลกุลขั้นสูง
Structure and function of cellular components, metabolism of cell, bio
energy, enzyme and biochemistry of biomolecules, mechanism of control of cellular
biomolecules, control of cell membrane permeability, cell communication, cell division, cell
growth and development, cell differentiation, cell aging and cell death, technologies and
methodologies for studing advanced molecular cell biology
0207512

ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
ความรู้ขั้นสูงของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมโดยฮอร์โมนและการควบคุมทางพันธุกรรม การนาความรู้เกี่ยวกับชีวเคมี
มาใช้ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ
Advanced knowledge in biomolecule, enzyme, cell metabolism, regulation
of metabolism, regulation by hormone and genetic regulation. The application of the
biochemical knowledge for agricultural, industrial, environmental, medical and related
research
0207513

วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Biology
การวางแผนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การนาหลักการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติมาใช้ใน
งานวิจัย การเขียนรายงานตามหลักวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ และความปลอดภัยทางชีววิทยา
Research planning, research design, application of statistical analysis in
research, writing scientific reports, ethics and biological safety
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0207514

เครื่องมือทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Instruments in Biology
หลักการของเครื่องมือที่สาคัญทางชีววิทยา การสาธิตและฝึกใช้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
งานวิจัยทางชีววิทยาอย่างเหมาะสม
Principles of various instrument in biological research, demonstration and
operation, biological application as a research tool to be appropriately used
0207521

สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Plant Physiology
องค์ประกอบทางเคมีของพืช เมแทบอลิซึมต่าง ๆ ในการดารงชีวิต ความสาคัญและบทบาท
ของน้าและธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช กลไกการตอบสนองต่อภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในระดับยีน โปรตีนและระดับโครงสร้าง โดยเน้นพืช
เศรษฐกิจทีส่ าคัญของภาคใต้ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical compositions of plants, matabolisms of living, important and role of
water and plant nutrients, plant growth regulators, influencing factors of plant growth and
development, mechanisms of inappropriate environmental response at the genes, proteins
and structures focusing on the economic plants in Southern, related to laboratory practices
0207522

วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
3(2-3-4)
Embryology of Flowering Plants
พัฒนาการ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอก กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช
ดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การถ่ายเรณู การปฏิสนธิ และการกาเนิดคัพภะ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Development, structure and function of reproductive organ of flowering
plants, reproduction process, pollination, fertilization and embryogenesis, related laboratory
practices
0207523

สารสาคัญของพืช
3(2-3-4)
Active Constituents of Plants
การแบ่งกลุ่มและคุณสมบัติของสารที่สาคัญของพืช วิถีเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้อง การควบคุม
การสร้างสารในระดับยีน การวิจัยและผลิตสารสาคัญของพืชเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
เภสัชกรรม ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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Classification and qualification of active constituents of plants, related
metabolisms, control of generation in gene formation, researches and productions of active
constituents of plants for agricultural, industrial and phamalogical benefits, related laboratory
practices
0207524

พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช
3(2-3-4)
Developmental Plant Anatomy
โครงสร้าง พัฒ นาการ การเปลี่ยนแปลง และกายวิภาคเปรียบเทียบของเนื้อเยื่อและเซลล์
ของพืช วัฏจักรชีวิต วิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างพืชที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ฝึกปฏิบัติการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
Structure, development, differentiation and comparative anatomy of tissue
and cell of plants structure, life cycles, evolutions and relationships between extinct and
existent plants, related laboratory practices
0207531

สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Animal Physiology
กลไกการทางานและการควบคุมการทางานทางสรีรวิทยาที่ระดับเซลล์ ของระบบกล้ามเนื้อ,
ระบบประสาท หัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อม
ไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์รายระบบโดยใช้สัตว์ทดลองภายใต้จริยธรรมการดูแล
และการใช้สัตว์ทดลอง
Physiological mechanism of functions and regulations at the cellular levels of
the muscular system, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, digestive
system, renal system, endocrine system and reproductive system, experiments on function
of each system through the use of animal models under the ethical guidelines for the care
and use of experimental animals
0207532

นิเวศวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
Animal Ecology
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ ในระดับชนิดเดียวกัน ประชากร
และสังคมสัตว์ พฤติกรรมและรูปแบบของการสื่อสาร ศึกษานอกสถานที่
Factors influencing the distribution and abundance of animals at levels of
complexity, population and community, behavior and type of communication, fieldtrip
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0207533

ระบบของพยาธิเฮลมินท์
3(2-3-4)
Systematics of Helminths
การแยกแยะและจัดจาแนกพยาธิเฮลมินท์ของสัตว์ที่มีกระดู กสันหลัง สิ่งแวดล้อมภายใน
ระหว่างเจ้าบ้าน-พยาธิพวกเฮลมินท์ ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิเฮลมินท์กับสิ่งแวดล้อม การกระจายทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ สายวิวัฒนาการ ฝึกการจัดจาแนกสปีชีส์ การเก็บตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการ
Classification and identification of helminths of the vertebrates, the
microenvironment of host-parasite, relationships of helminths and environments, geographic
distribution, evolutionary trends, practice in identification of species, sampling and laboratory
practices
0207541

จุลชีววิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลิน ทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และการควบคุม การ
แสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของ
แบคทีเรีย รา และไวรัส พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากการหมัก กลไก
การก่อโรคของจุลิน ทรีย์ในระดับโมเลกุล การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุม เครื่องมือและ
เทคนิคในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Microbial cell structure and function, microbial metabolisms, gene expression
and regulation in prokaryote and eukaryote, molecular genetics of bacteria, fungi and virus,
genetic engineering and its application, fermentation processes and downstream processing,
molecular microbial pathogenesis; immune response to infection, instrument and technique
in microbiological researches
0207542

ราวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mycology
ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของรา สรีรวิทยาของรา พันธุศาสตร์ของรา เทคโนโลยีชีวภาพและ
การก่อโรค วิธีการศึกษาราระดับชีวโมเลกุล เทคนิคที่ทันสมัยจากบทความวิจัยที่เกี่ยวกับเชื้อรา
Comprehensive introduction to fungi in terms of their biology, physiology,
genetics, biotechnological potential and pathogenity, methodology in molecular mycology,
modern technique from fungal research articles

- 31 -

มคอ.2 ปริญญาโท

0207543

วิทยาไวรัสทางการแพทย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Medical Virology
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส พันธุกรรมและการเพิ่มจานวน การจัดแบ่งกลุ่มและการจัด
จาแนกชนิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและโฮสต์ กลไกการก่อโรคของไวรัสในระดับอณูชีวโมเลกุลและระบาด
วิทยา ยาต้านไวรัส การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส หลั กการเทคนิคการวินิจฉัยไวรัส ทาง
ห้องปฏิบัติการ เซลล์เพาะเลี้ยงและการเพาะแยกเชื้อไวรัส แนวโน้มปัจจุบันทางวิทยาไวรัสทางการแพทย์
Molecular biology of virus, genetic and replication, classification and
identification, virus and host interaction; molecular mechanism of viral pathogenesis and
epidemiology, antiviral drug, immune response to viral infection, principle of laboratory
diagnostic technique for viral infection, cell culture and viral isolation, current trend in
medical virology
0207551

เซลล์พันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Cytogenetics
โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม ผลของการการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของโครโมโซม
ต่อฟีโนไทป์ ความสัมพันธ์ของยีนและการทาแผนที่ยีนบนโครโมโซมกับวิวัฒนาการ โครงสร้างและรูปแบบของ
จีโนม เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาจีโนมและโครโมโซม
Structures and functions of chromosome, effects of abnormal constitution on
phenotype, relation of genes and gene mapping on chromosome with evolution, structures
and types of genomes, techniques for genomes and chromosome studies
0207552

พันธุศาสตร์โมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Genetics
โครงสร้างของโครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน การจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การถอดรหัสและ
การแปลรหัสพันธุกรรม กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนของเซลล์ยูแคริโอตและโปรแคริโอต งานวิ จัย
ทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในด้าน การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
Structure of chromosome DNA and gene, DNA replication, transcription and
translation, regulatory mechanism of gene expression in Eukaryotic and Prokaryotic cells, and
research application in agriculture, medicine, industry and environment
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มคอ.2 ปริญญาโท

0207553

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
หลั ก การของการสกั ด ดี เอ็ น เอและอาร์เอนเอ เทคนิ ค การโคลนยี น ดี เอ็ น เอพาหะ การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ยีนที่โคลนได การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การถ่ายยีนในพืช
และสัตว์ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เมทาจีโนมิค ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of DNA and RNA extractions, cloning techniques, DNA vector,
positive clone screening and analysis, polymerase chain reaction, plant and animal gene
transfer, DNA marker, metagenomics, related laboratory practices
0207561

นวัตกรรมทางชีววิทยาเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
3(2-3-4)
Bioinnovation for Sustainable Community and Society
การฝึกคิดหัวข้องานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีววิทยาที่ตอบสนองต่อความยั่งยืนของ
ชุ ม ชนและสั งคม การสื บ ค้ น และการวิ เคราะห์ สิ ท ธิบั ต ร การสร้างสรรค์ งานวิ จั ย หรือ เทคโนโลยี ใหม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิเคราะห์สิทธิบัตร การนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมทางชีววิทยา การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน
Practice in concept of bioinnovation research which responds to the
sustainable community and society, searching and analysing patent, creating a research topic
or new technology idea based on patent analysis, presentation of bioinnovation idea,
practice and and fieldtrip
0207591

สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
การฝึ ก เทคนิ ค การสั ม มนา การคั ด เลื อ กหั ว ข้ อ วิ จั ย ทางชี ว วิท ยา การค้ น คว้า วิ เคราะห์
สังเคราะห์และสรุปเอกสารงานวิจัย การเขียนรายงาน การนาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าภาษาไทย
Practice of technical seminar, selection of biological research topics,
searching, analysis, synthesis and conclusion of research articles, writing a report, presenting
in a poster or oral format by Thai language
0207592

สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ
Writing a thesis proposal and oral presentation of review literature related to
thesis proposal in English
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มคอ.2 ปริญญาโท

0207621

การบาบัดโดยใช้พืช
3(2-3-4)
Phytoremediation
การแพร่กระจายของสารมลพิษในดิน น้าและอากาศ การตอบสนองต่อสารมลพิษโดยพืช
การกาจัดสารพิษออกจากดิน น้า และอากาศโดยพืช หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช กับจุลินทรีย์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความเป็นไปได้และอุปสรรคของการบาบัดโดยใช้พืชเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Spreading of pollutants in soil, water and air, responses of plants to
pollutions, elimination of toxicants from soil, water and air by plants or plant-microbe
interactions, innovation and technology, possibility and obstacle of phytoremediation for
environmental restoration, related laboratory practices
0207622

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3(2-3-4)
Research and Development of Medicinal Plant Products
หลั ก การและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรตามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การประยุก ต์ ใช้
สารสาคัญของพืชในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นวัตกรรมทางชีววิทยาและความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึก
ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
Principle and development of products from medicinal plants in local
wisdom, application of active constituents of plants for medicinal plant products,
bioinnovation and progress of related researches, laboratory practices and fieldtrip
0207623

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
Advance Plant Tissue Culture
หลักการและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
มาใช้ในการผลิตพืชปลอดโรค การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตสารสาคัญจากพืช การเก็บรักษาและอนุรักษ์พันธุ์
การเตรียมห้องและเครื่องมือที่จาเป็นในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารเร่งการเติบโตและคุณสมบัติของ
สารสาหรับการผลิตพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and benefits of plant tissue culture, applications of tissue culture
techniques for disease-free plant propagation, plant improvement, production of plant
secondary metabolites, plant preservation and conservation, preparation of laboratory and
essential tools for plant tissue culture, plant growth regulators and their role in plant
propagation by planting tissue culture, related laboratory practices
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มคอ.2 ปริญญาโท

0207624

พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Plant Taxonomy
การจั ด จ าแนกพื ช การตรวจสอบเอกลั ก ษณ์ แ ละการตั้ ง ชื่ อ พื ช อนุ ก รมวิ ธ านและ
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืช การเกิดวิวัฒนาการของพืช การเก็บตัวอย่างพืชและฝึกปฏิบัติการ
Plant classification, identification and nomenclature of plants, taxonomy and
phytogenetics, evolutionary processes, sampling plant specimen and laboratory practice
0207631

เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
3(2-3-4)
Animal Reproductive Cell Technology
หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีเซลล์สิบพันธุ์สัตว์ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การ
ทางานของระบบสืบพันธุ์ การประเมินคุณภาพน้าเชื้อ การผลิตน้าเชื้อแช่แข็ง การผสมเทียม การเลี้ยงตัวอ่อน
การแช่แข็งตัวอ่อน และการย้ายฝากตัวอ่อน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ฝึกปฏิบัติการ
Principles and methods of animal reproductive cell technology, hormones
involving regulation of the reproductive system, semen evaluation, production of deep
frozen semen, artificial Insemination, embryo culture, embryo cryopreservation and embryo
transfer; research and experiment involving in animal reproductive cell technology,
laboratory practice
0207632

พยาธิใบไม้ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advances in Trematodes
บุรพวิชา : 0207533 ระบบของพยาธิเฮลมินท์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพยาธิ ใ บไม้ กั บ สั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง อนุ ก รมวิ ธ าน สรี ร วิ ท ยา
นิเวศวิทยา โครงสร้างระดับจุลภาค รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Interrelationship between trematodes and vertebrates, systematic,
physiology, ecology and ultrastructure including related research finding
0207633

นิเวศวิทยาของปลา
3(2-3-4)
Ecology of Fish
ความสัมพันธ์ระหว่างปลากับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งประเภทมีชีวิตและไม่มีชีวิต บทบาทของ
ปลาในระบบนิเวศ ความหลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การดารงชีวิตและวงจรชีวิต การเก็บตัวอย่าง
และฝึกปฏิบัติการ
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มคอ.2 ปริญญาโท

Relationship between fish and environmental factors, roles of fish in
ecosystem, diversity of fish in habitats, way of life and life history, sampling and laboratory
practice
0207641

วิทยาแบคทีเรียระดับอณูชีวโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Bacteriology
การควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกในการกลายพันธุ์ การก่อโรค การดื้อยาต้านจุลชีพ
และการสื่อสารของแบคทีเรียในระดับอณูชีวโมเลกุล เทคนิคการศึกษาแบคทีเรียในระดับอณูชีวโมเลกุล การ
แสดงออกของยีน หน้าที่ของยีน และการสร้างแบคทีเรียกลายพันธุ์
Regulation of gene expression, molecular mechanism of mutation,
pathogenesis, antimicrobial resistance and molecular cell communication, molecular
technique for study of bacteria, gene expression, gene function and inducing of bacterial
mutation
0207642

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และอณูชีวโมเลกุล
3(3-0-6)
Cellular and Molecular Immunology
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างของแอนติบอดี การสื่อสารของเซลล์และการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์และอณูชีวโมเลกุล การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันระดับเซลล์
และอณูชีวโมเลกุล การรักษาทางภูมิคุ้มกัน การปรับแต่งภูมิคุ้มกัน วัคซีน สารเสริมฤทธิ์และแนวคิดขั้นสูงเพื่อ
การผลิตวัคซีน หลักการการศึกษาและการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันในระดับอณูชีวโมเลกุล
Immune system of the human body; antibody structure, molecular and
cellular communication and response of the immune system, cellular and molecular
regulation of immune response, immunotherapy, immunomodulation, vaccine and adjuvant,
advanced concept for vaccine production, principle of molecular technique for study and
diagnosis in molecular immunology
0207643

สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากรา
3(3-0-6)
Fungal Secondary Metabolites
ความรู้ เกี่ ย วกั บ สารเมทาบอไลต์ จ ากรา ชนิ ด และหน้ า ที่ ข องสารเมแทบอไลต์ ทุ ติ ย ภู มิ
ศักยภาพของสารเมแทบอไลต์และกลไกการออกฤทธิ์ หลักการการศึกษาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Comprehensive introduction of fungal metabolites, types and roles of
secondary metabolites, potential and mechanism of metabolites, principle of study and
related research finding
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มคอ.2 ปริญญาโท

0207651

ชีวสารสนเทศ
3(2-3-4)
Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ การออกแบบไพรเมอร์สาหรับ
เพิ่มปริมาณ การสร้างแผนภูมิชาติพันธุ์ การวิเคราะห์โครงสร้างและตาแหน่งสาคัญของยีน การวิเคราะห์ลาดับ
กรดอะมิโน และการสร้างแบบจาลองโปรตีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Searching of scientific data, nucleotide analysis, primer design for DNA
amplification, construction of phylogenetic tree, construction and function of gene analysis,
amino acid sequences analysis and computational protein construction, related laboratory
practices
0207652

เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
3(2-3-4)
DNA Markers and Applications
หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ ประเภทของเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่ องหมายดีเอ็นเอที่ใช้
วิธีไฮบริไดเซชัน เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธีพีซีอาร์ การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การประยุกต์และ
วิเคราะห์สาหรับ พันธุศาสตร์ประชากร และด้านนิติวิทยาศาสตร์
Principles of DNA markers, types of DNA markers such as hybridization-based
DNA markers, PCR-based DNA markers, marker assisted selection, applications and analysis for
population genetics and forensic science
0207661

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Animal Cell Culture
หลั ก การเพาะเลี้ ย งเซลล์ สั ต ว์ ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยวิ ธี ป ลอดเชื้ อ การเพาะเลี้ ย ง
เซลล์ ม ะเร็ งและสเต็ม เซลล์ เพื่ อ การวิจั ย การทดสอบความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ในหลอดทดลองและ/หรื อใน
สัตว์ทดลอง นวัตกรรมทางชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการ
Principle of animal cell culture in laboratory by aceptic techniques, cancer
cell lines and stem cells for research, test of cell toxicity in virto and/or in vivo, related
bioinnovation and technology, laboratory practice
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0207662

อนุมูลอิสระทางชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-4)
Free Radical in Cell Biology
ความรู้พื้นฐานของอนุมูลอิสระ กลไกของอนุมูลอิสระในเซลล์สิ่งมีชีวิต ดัชนีตรวจวัดอนุมูล
อิสระในระดับเซลล์ และระดับโมเลกุลทางชีววิทยา ภาวะเครียดจากอนุมูลอิสระต่อการเกิดโรค สารต้านอนุมูล
อิสระจากธรรมชาติ กลไกการต้านอนุมูลอิสระ เทคนิคการทดสอบประสิ ทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ ฝึก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Fundamental of free radical, mechanism of free radical, detection of free
radical in cell and molecular biology, effect of oxidative stress from free radical on diseases,
natural antioxidant, mechanism of antioxidant, technique for antioxidant determination,
related laboratory practices
0207691
สัมมนาทางชีววิทยา 3
1(0-2-1)
Seminar in Biology 3
การนาเสนอและอภิปรายความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุป
เกี่ยวกับการวิจัย และการเตรียมเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ หรือแสดงผลงานที่ได้ ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิจัยแล้ว
Presentation and discussion on progress in thesis, data analysis, research
summary and preparation of publication or showing an article research from national or
international conferences or publication in research journal
0207697

วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
36(0-108-0)
Thesis A1
การวิ จั ย อั น ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ ในสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา การน าเสนอความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา การสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมี
จริ ย ธรรมในการท าวิจั ย และเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย ในวารสารหรือ สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI หรือตามเกณฑ์การพิจารณาที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Research project conduction to create new knowledge in biology, semester
progress report presentation, defending dissertation, research writing for publication including
research ethics in conducting and publishing research work in international journal or
academic printed materials in Scopus or ISI database or the criteria of admission to Office of
Higher Education Commission (OHEC) or presenting at academic international conference

- 38 0207699
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วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
20(0-60-0)
Thesis A2
การเขียนและการนาเสนอโครงร่า งวิทยานิพนธ์ด้วยการวิจัยทางชีววิทยา การตั้งสมมุติฐาน
การค้นคว้าข้อมูล การวางแผนและดาเนินการทดลอง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารหรื อสิ่ งพิ ม พ์ ท างวิช าการระดับ ชาติ ในฐานข้อ มู ล TCI หรือ ตามเกณฑ์ ก ารพิ จารณาที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
Writing and presentation of dissertation proposal in the biological research
topics, hypothesis setting, literature reviews, designing and conducting experiments,
defending dissertation and and publishing research work in national journal or academic
printed materials in TCI database or the criteria of admission to Office of Higher Education
Commission (OHEC) or presenting at academic national conference
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- 39 3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางณัฐธยาน์ ฟาน เบม

2

นายศุภชัย นิติพันธ์

3

นางสาวเตือนตา ร่าหมาน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

4

นางสาวปวีณา แก้วอุบล

อาจารย์

5

นางสาวเกษศิรินทร์ รัทจร

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
ปร.ด.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.

6

7

นายธนพล อยู่เย็น

นางสุปาณี เลี้ยงพรพรรณ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
พันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม
ชีววิทยา
Biology

สถาบัน

ปี
2551
2545
2542
2556
2548
2544
2558

สัตววิทยา
การประมง

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ทักษิณ
University of Malaya,
Malaysia
ม.สงขลานครินทร์
ม.แม่โจ้

ชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2558
2553
2550

ชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธุ์
ชีววิทยา
การประมง
วิทยาศาสตร์
เชิงคานวณ
สหสาขาสรีรวิทยา
ชีววิทยา

ม.สงขลานครินทร์

2558

ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.เชียงใหม่

2549
2547
2555

ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้
ม.วลัยลักษณ์

2550
2540
2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2532
2527

2547
2541
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

นางสาวชุติมา แก้วพิบูลย์

9

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

นายมณฑล เลิศวรปรีชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

12

นางศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

13

นางสาวกนกพร สังขรักษ์

รอง
ศาสตราจารย์

14

นางเนตรนภา ชะนะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

สถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.บูรพา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2555
2551
2548
2552
2541
2537
2556
2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2537
2555

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วาริชศาสตร์

Illinois State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2550
2545

ชีววิทยาโมเลกุลและชี
วสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์

2555

ม.สงขลานครินทร์

2549

จุลชีววิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์
Biological Sciences

2542
2538
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15

ชื่อ-สกุล
นางวรางคณา เรียนสุทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.

สถิติ

วท.ม.

สถิติประยุกต์

วท.บ.
สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สถาบัน
สถาบันฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันราชภัฎธนบุรี

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป็ น ครั้ ง คราวและเป็ น ไปตาม
ข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว่าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการแต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ พ.ศ. 2551 ลงวัน ที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนตามรายละเอียดวิชา 0207697 และ 0207699
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ตามลาดับ) นิสิตจะต้องทาวิทยานิพนธ์ทางชีววิทยาที่มีกระบวนการ
ตามระเบียบวิธีวิจัยครบถ้วน ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมี
การควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 และเป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบและการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นิสิตมีองค์ความรู้ในเชิงลึกจากทักษะการทาวิจัย
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการโดยวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.6 สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน

ปี
2552
2545
2541

มคอ.2 ปริญญาโท

- 42 5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก1
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 จานวน 12 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 จานวน 6 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน 5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน 5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 จานวน 10 หน่วยกิต
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36
20

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้คาแนะนาแก่นิสิต โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ
5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนิสิต
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และการทางานนอก
เวลา
5.5.5 มีคอมพิ วเตอร์ พริน เตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารบริการ ทั้งในศูนย์คอมพิ วเตอร์และใน
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาชีววิทยา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัย โดยจัดให้มีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.6.2 ประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทางาน และผลงานที่เกิดใน
แต่ละขั้นตอน
5.6.3 ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ ให้กระทาหลังจากนิสิตสอบปาก
เปล่าเสร็จสิ้น โดยให้รายงานผลเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
VG
ดีมาก (Very Good)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยทั กษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวด 6 ข้อ 36 (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก 1. มอบหมายงานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อตนเองและผู้อื่น
2. สอดแทรกการสอนเรื่องจิตสานึก ความซื่อสัตย์ สุจริต และอธิบายข้อควร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์
2. มีภาวะผู้นา มีทักษะการทางาน 1. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ
เป็ น ที ม มีทั ก ษะการจั ด การและมี 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตต้องเกิดจากความสมัครใจ มีให้ความร่วมมือ
ความรับผิดชอบ
ในการทางานกลุ่มและการเสียสละในการทางาน
3. สอดแทรกการสอนเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา
ในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเองและส่วนร่วม
3. มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด 1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active
และเผยแพร่ ค วามรู้ ท างชี ว วิ ท ยา learning ทั้งจากการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน
และสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี 2. ผู้สอนสอดแทรกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเหตุผลเชิงชีววิทยา
ประสิทธิภาพ
4. มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้ง
ในสาขาชีว วิท ยา และสามารถน า
ความรู้ ด้านชีววิทยาไปสร้างสรรค์
งานวิจั ย หรือ นวัต กรรมใหม่ที่ ช่ ว ย
แก้ ปั ญ หาหรื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ชุมชนและสังคมได้

5. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ คิ ด
อย่ า งเป็ น ระบบและมี เ หตุ ผ ล มี
ทักษะในการออกแบบวางแผนการ
ทดลอง วิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

1. มี ก ารจั ดน าเสนอผลการค้น คว้าหาความรู้ และบู รณาการความรู้ท าง
ชีววิทยาจากข้อมูล งานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
สังคม
2. มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ค้ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม และน าเสนอผลงานทั้ ง
รายงานและปากเปล่า จากการสืบค้นและการวิเคราะห์สิทธิบัตร
3. ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของระบบทุนนิยมที่ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและโลก
1. มอบหมายงานให้นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้กระบวนการทาวิจัย ผ่านงาน
ของนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยได้
2. มอบหมายงานให้นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้ ทาความเข้าใจเอกสารงานวิจัย
ภาษาต่างประเทศ ข้อมูลสิทธิบัตร รวมถึงฝึกเรียบเรียงและวางแผนงานวิจัย
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ชีววิทยาและบูรณาการองค์ความรู้ ได้ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
ที่เกี่ยวข้องได้
6. สามารถค้ น คว้าหาความรู้ ด้ ว ย 1. คณาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตนเองได้
2. มอบหมายงานให้นิสิตได้ฝึกฝนตั้งคาถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

มคอ.2 ปริญญาโท

- - - 46 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีจิตส านึ ก ซื่อสั ตย์ สุจ ริตและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
2.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นาตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1.3 มี ก ารแสดงออกถึ ง ความเคารพสิ ท ธิ แ ละ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1.4 มีการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม

1.

2.
3.
4.

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
สอดแทรกการสอนเรื่อ งจิ ต ส านึ ก ความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์
เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต มี บ ทบาทหน้ าที่ ต่ างๆ ในการ
นาเสนอผลงาน
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีการแสดงความคิดเห็นจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย
สอดแทรกการสอนเรื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความตรงต่ อ เวลาในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้งต่อตนเองและส่วนร่วม

2.2 ด้านความรู้
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียน
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่
ก า ร ส อ น ที่ เป็ น active learning/ problem
สาคัญในสาขาวิชา
based learning (PBL) โดยให้ ช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หา
2.2.2 สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาสาหรับ
โจทย์ที่อาจารย์กาหนดให้ โดยจัดให้ มีการเรียนรู้
การสร้างงานวิจัย
จากสถานการณ์ จริง หรือมีการเรียนแบบร่ว มมือ
2.2.3 สามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทาง
(cooperative learning) โดยให้แบ่งกลุ่ม ช่วยกัน
วิชาการที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัย
ค้นคว้าเพื่อเรียนรู้เนื้อหาสาระ แล้วนาเสนองาน ทั้ง

1.

2.

3.
4.

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบจากการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน
พิจ ารณาจากผลการเข้ าร่วมกิจกรรมของนิ สิ ตซึ่ ง
เกิดจากความสมัครใจ การให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มและการเสียสละในการทางาน
ประเมินจากการร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมนิ สิ ต เช่ น การเข้ า เรี ย น
สม่าเสมอ ตรงต่อเวลาและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ตรงกาหนด

1. ประเมิ นจากการร่วมท ากิ จกรรมและผลการค้ นคว้ า
ข้อมูล การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากความสามารถในการแสดงความรู้ การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัยและการตอบคาถาม
3. ประเมิ น จากการท ารายงานและการน าเสนอ
ผลงาน
4. ประเมินจากความสนใจและการแสดงความคิดเห็น

- 47 ผลการเรียนรู้
2.2.4 มีทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการต่อ
สารธารณะได้อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน

มคอ.2 ปริญญาโท
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2. จั ด การน าเสนอผลการค้ น คว้ า หาความรู้ จ าก
งานวิ จั ย มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ค้ น หา ความรู้
เพิ่มเติม และนาเสนอผลงานปากเปล่า พร้อมทั้งฝึก
ตั้งคาถามเพื่ อให้ นิสิ ตร่ว มแสดงความคิดเห็ นและ
วิเคราะห์ผลการวิจัย
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งองค์
ความรู้และทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎี
สู่การประยุกต์
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มอบ ห ม ายงาน ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ฝน และเรี ย น รู้ 1. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
2.3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่าง
กระบวนการท าวิจัย ผ่ านงานของนักวิจัยที่ได้รับ 2. ประเมินจากความเข้าใจและการวางแผนงาน
เป็นระบบ และมีเหตุผล
การยอมรับ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัย 3. ประเมินจากฐานความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาที่ลึกซึ้ง
2.3.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกระบวนการวิ จั ย
ได้
และความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมั ยของงานวิจัยที่
สามารถวางแผนการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก 2. มอบหมายงานให้นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้ ทาความ
สามารถแก้ ปั ญ หาหรือ ท าประโยชน์ ให้ ชุม ชนหรือ
วิชาการ
เข้าใจเอกสารงานวิจัยภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
สังคมได้
2.3.3 สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
กับวิทยานิพนธ์ รวมถึงฝึกเรียบเรียงและวางแผน
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
แหล่ งต่ าง ๆ ที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ การ
งานวิจัยได้ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
น าไปสู่ ก ารสร้ างสรรค์ งานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมที่ เป็ น 3. มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ฝนตั้ ง ค าถาม การ
ประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาหรือประโยชน์ที่ชุมชน
หรือ สั งคมจะได้ รั บ จากโจทย์ วิจั ย ในวิท ยานิ พ นธ์
โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
2.4 ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ 1. อาจารย์ ม อบหมายงานเพื่ อ ฝึ กคิ ด และฝึ ก ปฏิ บั ติ 1. ประเมิ น จากการวางแผนหรื อ ขั้ น ตอนการเขี ย น
รับผิดชอบ
พร้อมทั้งนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
รายงานและการนาเสนอผลงาน
2.4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้ นา 2. จัดกิจกรรมกลุ่ม/แบ่งงานให้นิสิตทางานกลุ่ม มีการ 2. ประเมินจากผลงานและการแสดงความคิดเห็นของ
และสมาชิกที่ดี
การน าเสนอผลการค้ น คว้ า หาความรู้ ให้ นิ สิ ต
นิสิตในชั้นเรียน
2.4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของ
อภิปรายในชั้นเรียน
3. ประเมินจากกาหนดการของงานที่มอบหมาย
ผู้อื่น
3. ฝึ ก ให้ นิ สิ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
2.4.3 มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติการอย่าง
มอบหมายและ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีประสิทธิภาพ
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 1. มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 1. ประเมินจากเนื้อหาของเอกสารที่นิสิตค้นคว้าและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ และอ้างอิงได้อย่าง
ที่มาของแหล่งข้อมูล
2.5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ถูกต้อง
2. ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานและรายงานที่
รวบ รวม สื บ ค้ น และน าเสน อข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี 2. ฝึ ก ฝนการเขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากกการ
มอบหมาย
ประสิทธิภาพ
ค้นคว้าและเรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึง 3. ประเมินจากการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

- 49 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
2.5.2 สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษในการสื่อสาร
การนาเสนอแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ
และนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
3. อาจารย์ ย กตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ท าง
2.5.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ เพื่ อ ใช้ ในงานวิจั ย ได้ อ ย่า ง
วิเคราะห์ผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสมและถูกต้อง และมอบหมายงานให้นิสิต

มคอ.2 ปริญญาโท
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อวางแผนและวิเคราะห์
ผลการทดลอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึก ซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
1.2 มีภาวะความเป็นผู้นาตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 มีการแสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4 มีการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญในสาขาวิชา
2.2 สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาสาหรับการสร้างงานวิจัย
2.3 สามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัย
2.4 มีทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
3.2 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.3 สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อการ
นาไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และสมาชิกที่ดี
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม สืบค้น และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษในการสื่อสาร และนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
5.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สาหรับวิเคราะห์ผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
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ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
TQF

รายวิชา

หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0207513 วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 3
นวัต กรรมทางชี ววิท ยาเพื่ อ ชุม ชนและ
0207561
สังคมที่ยั่งยืน
วิชาเลือก
0207511 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
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รายวิชา

0207512
0207514
0207521
0207522
0207523
0207524
0207531
0207532
0207533
0207541
0207542
0207543
0207551

ชีวเคมีขั้นสูง
เครื่องมือทางชีววิทยา
สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
สารสาคัญของพืช
พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช
สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง
นิเวศวิทยาของสัตว์
ระบบของพยาธิเฮลมินท์
จุลชีววิทยาขั้นสูง
ราวิทยาขั้นสูง
วิทยาไวรัสทางการแพทย์ขั้นสูง
เซลล์พันธุศาสตร์

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2





1.3



1.4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3













2.4

3.1

3.2






































































































































3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1

4.2


















































































































5.3







5.2







5.1







4.3

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1
0207552
0207553
0207621
0207622
0207623
0207624
0207631
0207632
0207633
0207641
0207642
0207643

พันธุศาสตร์โมเลกุล
พันธุวิศวกรรม
การบาบัดโดยใช้พืช
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง
เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
พยาธิใบไม้ขั้นสูง
นิเวศวิทยาของปลา
วิทยาแบคทีเรียระดับอณูชีวโมเลกุล
วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และ
อณูชีวโมเลกุล
สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากรา

1.2















1.3

1.4

2.1

































3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1

4.2

4.3










































5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2




























































































































































































5.3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1
0207651 ชีวสารสนเทศ
0207652 เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
0207661 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
0207662 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาของเซลล์
หมวดวิทยานิพนธ์
0207697 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
0207699 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

1.2

1.3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1.4

2.1













2.2

2.3

3.1

3.2

3.3







































































28
8

14
14

9
14

17
4

35
1

23
8

2.4



4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

4.3

5.1

5.2





























5.3
















































11
17

7
13

27
2

19
16

24
4

21
9

9
13

23
6

25
11

20
12

9
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้นกรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับขึ้นให้ใช้สัญลักษณ์แทน
โดยเป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6
(ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 นิสิตสามารถตรวจสอบคะแนนผลการสอบทุกรายวิชา
2.1.2 นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนของผู้สอนทุกรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
2.1.3 มีคณะกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตรตรวจสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนของนิสิต ทุกระดับชั้น
โดยพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน เกณฑ์การให้ระดับขั้น และระดับขั้นของนิสิตทุกรายวิชา
2.1.4 มีคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบและรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 พิจารณาจากการได้งานทา หรือการศึกษาต่อที่สอดคล้องกับความรู้ของมหาบัณฑิต
2.2.2 ผลประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ บ ริห ารหรือ ผู้ ป ระกอบการที่ ใช้ มหาบั ณ ฑิ ต หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มหาบัณฑิตศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2.2.3 ผลงานของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ เป็ น รู ป ธรรม เช่ น จ านวนสิ ท ธิ บั ต ร จ านวนผลงานตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ สกอ. ยอมรับ จานวนรางวัลที่ได้รับจากสังคมและจากวิชาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
3.1 มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.4 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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แผน ก แบบ ก2
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลั กสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.2 มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการ ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.4 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.5 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครู แก่ อ าจารย์ ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/หลักสูตรที่เปิดสอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนการสอน
1.1.2 อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมในโครงการพั ฒ นาสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ให้กับอาจารย์ใหม่
เพื่อใช้ศึกษาเป็นแนวทางสาหรับการทางาน
1.2.2 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
1.3 การเตรียมการในระดับหลักสูตร
1.3.1 มีการแนะนาการจัดเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อ ให้อาจารย์ใหม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนและ
เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ โดยการส่ งประวัติของอาจารย์ผ่ านทางคณะฯ เพื่ อให้ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
พิจารณาคุณสมบัติ
1.3.2 ให้อาจารย์ใหม่ได้มีส่วนร่วมหรือเป็นหัวหน้าจัดโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ เพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร
2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยจัดให้มีโครงการอบรมในระดับ
คณะหรือส่งเข้ารับการอบรมในโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในรูปของเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตาราหรือ
บทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอน และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2.2.3 ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงได้กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามแนวทางต่อไปนี้
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้ รับการแต่งตั้งโดยกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ตามคาแนะนาของประธานสาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการมีวาระ 2 ปี เพื่อทาหน้าที่
บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนควบคุม
มาตรฐาน กากับดูแลรับผิดชอบการจั ดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร มีการประเมิน
ตนเอง ติดตามประเมินผลหลักสูตรและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการประเมินหลักสูตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี
1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.3.2 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตและประเมินการเรียนของนิสิตโดยอาจารย์ทุกภาค
เรียน เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
1.4 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
1.4.1 กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
1.4.2 สรรหากรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ตามความสนใจของนิสิต
1.4.3 นิ สิ ต ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อย่ างน้ อ ยภาคเรีย นละ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
1.4.4 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อได้นาเสนอแนวคิด และ
ข้อแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
จัดการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ นาไปประมวลผล
การดาเนินงานในรอบปีการศึกษา และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยตามลาดับ
1.6 นาผลการประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งถัดไป
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2. บัณฑิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้การดาเนินการบรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.2 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และพัฒนาการของวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์เละ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในทุก
รอบ 5 ปี โดยการวิจัย หรือจัดการสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3 มีการติดตามข้อมูลด้านทักษะความรู้ ความก้าวหน้าของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตรครั้งต่อไป
2.4 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกรอบ 5 ปี และจากมหาบัณฑิตทุกปีเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องนิ สิ ต ที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของ
ความส าเร็จ และสอดคล้ องกับ ปรัช ญาของหลั ก สู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คื อ "เชี่ยวชาญชี ววิทยา พั ฒ นา
งานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม นาความก้าวหน้าสู่สังคม" หลักสูตรมีนโยบายและกระบวนการรับ
สมัครนิสิตใหม่ทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของนิสิตและเกณฑ์
การคัดเลือกผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แผ่นพับ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อนิสิตระดับปริญญาตรี โดยข้อมูลต่าง ๆ ต้องเป็นปัจจุบัน
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นิสิต
3.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อแนะนา ดูแล ให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต
3.2.2 กาหนดตารางเวลาในการพบปะระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และระหว่างนิสิต
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ หรือความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3.2.3 จัดโครงการบริการวิชาการ และ/หรือสนับสนุนทุนอุดหนุน ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตใน
ด้านต่างๆ เช่น การนาเสนอผลงานวิช าการในที่ ประชุมระดับชาติ/ นานาชาติ การตีพิมพ์ผ ลงานวิจัย การ
ส่งเสริมทักษะการอ่านผลงานวิชาการภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต
3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนน และ
วิธีการประเมินผล
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3.3.2 จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
3.4 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราการสาเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิต เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การคัดเลือกอาจารย์ ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
4.2 มีนโยบายที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้สอน หรือร่วมสอนในบาง
รายวิชา เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ในหลักสูตร โดยคานึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความจาเป็นของสาขาวิชา ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและจากกรรมการประจาคณะ
4.3 อาจารย์ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 3
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาและขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย
จัดหรือสนับสนุนให้เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ/หรือสนับสนุนทุนอุดหนุน การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการและการตีพิมพ์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีกระบวนการวางแผนควบคุมกากับสาระของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรอย่างมีระบบ เนื้อหามีความ
ทันสมัย ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
5.2 มีการวางแผนเพื่อจัดเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาต่างๆ ในหมวดวิชาเอก โดยเรียนวิชาบังคับตาม
แผนภายใน 3 ภาคการศึ กษา และเรี ย นวิช าเลื อกตามบริบทงานวิจัยในวิทยานิ พ นธ์ของนิ สิ ต ส่ ว นหมวด
วิทยานิพนธ์สามารถลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การนาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกากับติ ดตามอาจารย์ในการ
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
5.4 มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ในการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามกากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒ นาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จ
การศึกษา
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5.5 มีช่องทางกากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน มีการบันทึกผลการติดตามและแจ้งผลสะท้อนผล
กลับทางระบบสารสนเทศ (ระบบงานทะเบียนนิสิต) และมีระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนของอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านทางระบบเดียวกัน
5.6 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ผล
ประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ มคอ. 3
5.7 สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเข้าร่วมการนาเสนอ
5.8 มีการวัดผลและรายงานผลการดาเนิ นงานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุด มศึกษา
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 คณะวิท ยาศาสตร์ และบั ณ ฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่ นดินและ
เงินรายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ตารา และค่าดาเนินการอย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
6.2 สาขาวิชาสารวจและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
6.3 วางแผนการของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เฉพาะทางในสาขาวิชาให้เพียงพอและทันกับ
ยุคสมัย โดยเน้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับงานการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อทดแทนครุ ภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพเพื่อให้นิสิตได้ใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย
6.4 ประเมินความเพียงพอของจานวนเครื่องมืออุปกรณ์ต่อจานวนนิสิต ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง
6.5 สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key performance Indicators)
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิทยา มีตัว บ่ งชี้ที่ 1-5 ต้องมี ผ ลดาเนิน การบรรลุ ตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
X
X
X
X
X
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
X
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
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- 63 ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีที่ 1

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

X

5
1-5
9

5
1-5
11

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

X

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา
1.1.2 ประเมินโดยทีมผู้สอน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
1.1.3 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
1.1.4 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนิ สิ ต ในการอภิ ป ราย การซั ก ถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
1.1.5 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการประเมินการสอนของผู้ที่ขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
1.1.6 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อนาผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินโดยทีมผู้สอน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2.3 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
1.2.4 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนิ สิ ต ในการอภิ ป ราย การซั ก ถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
1.2.5 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการประเมินการสอนของผู้ที่ขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
1.2.6 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อนาผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ปรับปรุ งและ
วางแผนพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสิตที่สาเร็จการศึกษาหรือมหาบัณฑิตใหม่
2.2 ประเมินโดยผู้ที่ใช้มหาบัณฑิต หรือผู้บริหารสถาบันศึกษาที่มหาบัณฑิตไปศึกษาต่อ
2.3 ประเมินจากผลการประเมิน คุณ ภาพหลั กสู ตร โดยหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จากการประเมิ น ในข้ อ 1 2 และ 3 จากนั้ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจึ งน าข้อ มูล ไปวิเคราะห์ เพื่ อหาข้ อสรุป ส าหรับ น าไปใช้ในการวางแผนปรั บ ปรุง
หลักสูตรและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นางณัฐธยาน์ ฟาน เบม
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ณัฐธยาน์ ฟาน เบม และปรัญญาพร แก้วของแก้ว. (2560). “ผลของการใช้น้าหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่ต่อการ
ออกดอกของถั่ ว พุ่ ม (Vigna unguiculata (Walp.),” ใน รายงานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี 2560. (หน้า P18). วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา
บีช จังหวัดสงขลา. สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุภ าพร ชมเชย, ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และ ณั ฐธยาน์ ฟาน เบม. (2558). สารต้านอนุมูล อิสระในผลสุกของ
ตาลโตนด (Borassus flabellifer L.).” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
ครั้งที่ 7. (หน้า BI-P-064). วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภกานต์ ชูขันต์ , ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และ ณัฐธยาน์ ฟาน เบม. (2558). ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้าคา
(Imperata cylindrica (L.) P. Beauv). ต่อการงอกของต้นกล้าไมยราบ (Mimosa pucida L.).” ใน
รายงานการประชุม วิช าการระดับ ชาติ วิท ยาศาสตร์วิจั ย ครั้งที่ 7. (หน้ า BI-P-070). วัน ที่ 30-31
มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Miya, N., Tibkaew, A.P. and van Beem, N. (2017). “Effect of Potassium fertilizer
concentrations on chemical properties of Oryza sativa L. var. Dokpayom.”
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology). 9(18), 109-118.
Wansoh, K., van Beem, N. and Techato, K.. (2016), “The study of the heavy metal adsorption
to absorption ratio in the Spanish moss (Tillandsia usneoides L.).” International
Journal of Advanced in Agricultural and Environmental Engineering. 3(1), 78-79.
Weerawong, N., van Beem, N. and Techato, K. (2016). “Feasible of using Tillandsia usneoides
L. as biomass.” International Journal of Advanced in Agricultural and Environmental
Engineering. 3(1), 63-64.
Inwanna, O., Samala, S., Chanpradit, C. and van Beem, N. (2014). “Effect of culture media and
explant types on callus and shoot induction of Durian-thet (Annona muricata L.).”
Malaya Journal of Biosciences. 1(3), 155-159.
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Duanchan, N., Techato, K. and van Beem, N. (2014). “Using of Tillandsia usneoides as
biomonitor for dust from gas separation factory.” In the 5th International Conference
on Sustainable and Environment (SEE 2014). (pp. 499-502). November 19-21, 2014.
Bangkok : Thailand.
2. นายศุภชัย นิติพันธ์
วท.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
กานต์ธิดา บุญลอยจารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ และศุภชัย นิติพันธ์. (2559). อิทธิพลของสารละลายโคลชิซีน
ต่อการเพิ่มจานวนโครโมโซม ของมะพร้าวนกคุ่ม. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(2): 96-105
ชลธิชา มามิมิน สมพงศ์ โอทอง และ ศุภชัย นิติพันธ์. (2559). การประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหา
ยีนของเอสไซม์ทนร้อนจากบ่อน้าพุร้อน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(1): 81-88
อามีนีเจ๊ะลีสมพงศ์โอทองและ ศุภชัย นิติพันธ์. 2558. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบแบคทีเรียที่สาเหตุของโรคเต้า
นมอักเสบด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเชื้อ การดื้อยา และเทคนิคทางชีวโมเลกุล. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.
18(3): 17-24
Nitipan S., C. Mamimin, N. Intrasungkha, N.K. Birkeland, S. O-thong. (2014). Microbial
community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen
productionfrom palm oil mill effluent, International Journal of Hydrogen Energy. 39:
19285-19293
Nitipan S., T. Sritrakul, A. Kunjantarachot, S. Prapong. (2013). Identification of epitopes in
Leptospira borgpetersenii leucine-rich repeat protein. Infec, Genet, Evol. 14: 46-57.
3. นางสาวเตือนตา ร่าหมาน
Ph.D. (Biology) University of Malaya, Malaysia, 2558
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
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วาสนา มณีเศวต เตือนตา ร่าหมาน และวิชุดา กล้าเวช (2559). การใช้สัตว์เล็กน้าจืดเป็นดัชนีชีวภาพเพื่อการ
ประเมินคุณภาพน้าในคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2, 30-31 สิงหาคม 2559.
หน้า 116-125.
วิจิตรา เพชรพรม ธัญญา พันฤทธิ์ดา และเตือนตา ร่าหมาน (2559). ความหลากหลายและความชุกชุมของ
แพลงก์ตอนสัตว์ในคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 26 ประจาปี 2559, 26 – 29 พฤษภาคม 2559.หน้า 773-781
Ramarn, T., Choksawatdikorn, P., Klawech, W., Pradittham, J., Chaijarean, C., Thongbuakaew,
T. and Klummai, T. (2016). Relationships between zooplankton community and water
quality in Pha-Payom canal, Phattalung Province, Southern Thailand. Middle-East
Journal of Scientific Research. 24(2): 379-385.
Ramarn, T., Chong V. C. and Hanamura, Y. 2015. Versatile mysids exploit multiple basal
resources-implication of bentho-pelagic habit in the estuarine food webs.
Hydrobiologia, 734, 37-51. (Impact factor 2.28)
Ramarn, T., Pet-Arwut, H. and Chuaypanang, S. (2015). Diversity and abundance of
zooplankton at Palian Estuary, Trang province, Southern Thailand. Proceeding of the
International conference on Waste Management, Ecological and Biological Science
(WMEBS’15), 13-14 May 2015, Kuala Lumpur, Malaysia. pp.59-64
Ramarn, T., Chong, V.C. and Hanamura, Y. (2014). Lunar tidal rhythms of the mysid shrimp
(Acanthomysis thailandica) population structure and reproduction in a tropical
mangrove, Malaysia. Proceeding of the International conference on Agriculture,
Environmental and Biological Science (AEBS-2014), 24-25 April 2014, Phuket, Thailand.
pp. 71-76.
Waharak, A., Ramarn, T., and Panritdam, T. (2013). Diversity and feeding of jellyfish (Cnidaria)
at Koh Mak Noi and Koh Yao Noi, Phang-Nga Province, southern Thailand. Proceeding
of the 3rdInternational conference on Ecological, Environmental and Biological Science
(ICEEBS’2013), 29-30 April 2013, The City Hotel, Singapore.pp.255-258
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4. นางสาวปวีณา แก้วอุบล
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
Kaewubon, P. and Meesawat, U. (2016). “Histological examination of callogenesis in bisected
protocorm culture of pigeon orchid (Dendrobium crumenatum).” Walailak Journal of
Science and Technology. 13(9), 745-756.
Kaewubon, P., Hutadilok-Towatana, N., Teixeira da Silva, J.A. and Meesawat, U. (2015).
“Ultrastructural and biochemical alterations during browning of pigeon orchid
(Dendrobium crumenatum Swartz) callus.” Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 121,
53-69.
Kaewubon, P. and Meesawat, U. (2014). “Histological analysis of somatic embryogenesis
induced in tropical lady’s slipper orchid (Paphiopedilum niveum).” Acta Horticulturae
(ISHS). 1025, 231-236.
5. นางสาวเกษศิรินทร์ รัทจร
ปร.ด. (ชีววิทยาวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ และเกษศิรินทร์ รัทจร. (2561). “สื่อการเรียนรู้เรื่อง พีซีอาร์” นิตยสาร สสวท.
46 (211), 9-14.
Ruttajorn, K., Nakkaew, A., Panrat, T., Vanichanon, A. and Phongdara, A. (2016). Isolation,
expression analysis and characterization of EgNDL, a NDR-like protein in oil palm (Elaeis
guineensis Jacq.). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(3), 281-287.
Ruttajorn, K., Nakkaew, A., Panrat, T., Vanichanon, A. and Phongdara, A. (2014). ‘Isolation and
Gene Expression Analysis of EgANTH in Oil Palm,” In International Bioscience
Conference 2014 and 5th Joint PSU-UNS International Bioscience Conference (IBSC).
(pp. 134). September 29 -30, 2014 Phuket, Thailand.
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Ruttajorn, K., Panrat, T., Nakkaew, A. and Phongdara, A. (2014). “Characterization of EgANTH
gene and its expression in oil palm,” In International Conference of Life Science and
Biological Engineering. (pp. 1980). July 22 - 24, 2014 Sapporo, Japan.
Ruttajorn, K., Phongdara, A., Madsen, C.K. and Asp, T. (2013). “Isolation of FLOWERING LOCUS
T in oil palm,” In Plant Biotech Denmark Annual meeting 2013. (pp. 115). January 31 February 1, 2013 Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.
6. นายธนพล อยู่เย็น
วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ฝาตีม๊ะ มุ่นโย, ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ และธนพล อยู่เย็น. (2559). “การสารวจหนอนพยาธิจากปลาดุกทะเล
(Plotosus canius) ในเขตอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ใน รายงานประชุมวิชาการประมงและ
ทรัพยากรทางน้าระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า”.
วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2559. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เชียงใหม่. หน้า 89.
อุษา กันดูวงศ์ และธนพล อยู่เย็น. (2559). การสารวจหนอนพยาธิในปลาโอดา จากอาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
(Survey of Helminths in the Longtail Tuna (Thunnus tonggol) from Tha Phae District,
Satun Province). ใน รายงานการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 88.
Hyemi Lim, Bong-Kwang Jung, Jaeeun Cho, Thanapon Yooyen, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai.
(2015). Molecular Diagnosis of Cause of Anisakiasis in Humans, South Korea. Emerging
Infectious Diseases. 21(2), 342-344.
Jaeeun Cho, Bong-Kwang Jung, Hyemi Lim, Min-Jae Kim, Thanapon Yooyen, Dongmin Lee,
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การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ทั ก ษิ ณ รั บ รอง และได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1 ใน
สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
พิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ประกอบ (ก) ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่เคยทา
มาที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ (ค) ผลการศึ ก ษารายวิ ชาต่ างๆ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ เป็นผู้มีประสบการณ์การ
ท างาน ห รื อ การวิ จั ย ตาม ความ เห็ นชอบ ของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาโท
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6. โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

22
13
9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6. โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

เหตุผลการปรับปรุง

9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
9
9
20

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. แผน ก แบบ ก2 ผู้เรียนต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง
ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1. เพิ่ ม แผน ก แบบ ก1 ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ 36
หน่วยกิต
2. ห น่ วย กิ ต ห ม วด วิ ช าเอ ก แ ผ น ก แ บ บ ก 2
2.1 ลดวิชาบังคับ จาก 13 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วย
กิต
2.2 วิชาเลือก คงเดิม คือ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3 เพิ่ ม หน่ วยกิต วิท ยานิ พ นธ์ จาก 15 หน่ วยกิ ต
เป็น 20 หน่วยกิต
การเพิ่ ม /ลด หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ
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7. คาอธิบายรายวิชา
0207511 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Cell Biology
วิเคราะห์เกี่ยวกับโมเลกุลชีวภาพ เซลล์โพรแคริโอต
และยูแคริโอต โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ โดยเน้น การ
วิเคราะห์ในระดับโมเลกุล กลไกการจัดการ การเคลื่อนย้ายของสาร
ผ่านเมมเบรนวัฎจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์
กลไกควบคุมการทาางานของยีน การเจริญ ความเสียหาย และการแก่
ของเซลล์การทาาหน้าที่เฉพาะของเซลล์ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การ
สื่ อ สารระหว่ า งเซลล์ การเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ เทคโนโลยี แ ละวิ ธี
การศึกษาด้านเซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
0207512 ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
วิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางชีว
ฟิ สิ ก ส์ และการท าาห น้ า ที่ ต่ า งๆ ในระดั บ เซลล์ ข องโป รตี น
คาร์โบไฮเดรต ลิ พิ ดและกรดนิวคลีอิ ก ชีวพลังงาน จนศาสตร์และ
กลไกการเร่งปฏิ กิ ริย ของเอนไซม์ การใช้ ป ระโยชน์ เอนไซม์ ในด้า น
ต่างๆ กระบวนการเมแทบอลิซึมกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม การ
ควบคุมทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

7. คาอธิบายรายวิชา
0207511 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับความทันสมัย
ของเนือ้ หาองค์ความรู้ในรายวิชา
Advanced Molecular Cell Biology
โครงสร้างและการทางานขององค์ประกอบภายในเซลล์
เมแทบอลิซึม ของเซลล์ ชีวพลังงาน เอนไซม์และชีวเคมีข องสารชี ว
โมเลกุล กลไกการควบคุมสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ของเซลล์ การควบคุม
การเคลื่อนที่ของสารต่าง ๆ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์
การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์
การแก่และการตายของเซลล์ เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาด้านเซลล์
วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
0207512

ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับความทันสมัย
ของเนือ้ หาองค์ความรู้ในรายวิชา
Advanced Biochemistry
ความรู้ขั้นสูงของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ กระบวนการ
เมแทบอลิซึมของเซลล์ การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม การ
ควบคุม โดยฮอร์โมนและการควบคุม ทางพั น ธุ กรรม การน าความรู้
เกี่ย วกั บชีวเคมี มาใช้ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การควบคุ ม
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ
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วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Biology
กระบวนการวิ จัย ทางชี ววิ ท ยา การเลื อ กหั ว ข้ อ และ
กาหนดปัญหาในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเขีย นโครงร่างงานวิจั ย การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแผนงานทดลองแบบต่ า ง ๆ การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การน าเสนอผลงานวิจั ยในรูป แบบต่างๆ จรรยาบรรณนัก วิจั ยและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
0207514 เครื่องมือทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Instruments in Biology
หลักการทาางาน การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์
ของเครื่องมือทางชีววิทยา สาธิตและฝึกใช้เครื่องมือที่สาาคัญ รวมทั้ง
เทคนิคต่างๆ ทางชีววิทยาที่ทันสมัย
0207521

มคอ.2 ปริญญาโท
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เหตุผลการปรับปรุง

วิธีวิทยาการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Biology
การวางแผนการวิจั ย การออกแบบงานวิจั ย การน า
หลักการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติมาใช้ในงานวิจัย การเขียนรายงานตาม
หลักวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ และความปลอดภัยทางชีววิทยา

ปรั บ ชื่ อ วิ ช าและปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี ค วาม
ทันสมัย และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรฯ ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5
ด้าน

0207513

0207514

เครื่องมือทางชีววิทยา
2(1-2-3) ปรับรหัสวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
กับความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
Instruments in Biology
หลัก การของเครื่องมื อที่ สาคัญ ทางชี ววิท ยา การสาธิต
และฝึ ก ใช้ การประยุ ก ต์ ใช้ เครื่อ งมื อ ในงานวิ จั ย ทางชี ว วิ ท ยาอย่ า ง
เหมาะสม

พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง
3(2-3-4) 0207624 พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง
3(2-3-4) ปรับรหัสวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
กับความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
Advanced Plant Taxonomy
Advanced Plant Taxonomy
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดจาแนกความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดจาแนกพืช การตรวจสอบเอกลักษณ์และการตั้ง
พื ช ลั ก ษณะประจ าาวงศ์ ข องพื ช การกระจายทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละ ชื่อพืช อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืช การเกิด
วิวัฒ นาการของพืช การจัดทารูปวิธาน การใช้รูปวิธานและเอกสาร วิวัฒนาการของพืช การเก็บตัวอย่างพืชและฝึกปฏิบัติการ
ต่างๆ ทางอนุกรมวิธานในการระบุพืชในลาดับสปีชีส์ โดยเน้นในพืช
ดอก ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
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0207522

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช
3(2-3-4) 0207524 พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช
3(2-3-4)
Developmental Plant Anatomy
Developmental Plant Anatomy
วิเคราะห์เกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบ พัฒนาการ
โครงสร้าง พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และกายวิภาค
ของโครงสร้างต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของโครงสร้างของพืช เปรียบเทียบของเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช วัฏจักรชีวิต วิวัฒ นาการ
ที่มีท่อลาเลียง และปฏิบัติการด้านกายวิภาคของพืช
และความสัมพันธ์ระหว่างพื ชที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ฝึก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0207523 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
3(2-3-4) 0207521 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Plant Physiology
Advanced Plant Physiology
วิเคราะห์เกี่ยวกับความสาคัญกระบวนการลาเลียงน้า
องค์ประกอบทางเคมี ของพืช เมแทบอลิซึมต่าง ๆ ใน
และแร่ธาตุ กระบวนการหายใจ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและ การดารงชีวิต ความสาคัญและบทบาทของน้าและธาตุอาหารพืช สาร
การล าเลี ยงสารอิ น ทรีย์ การสั งเคราะห์ เทอร์ปิ น อยด์ อั ล คาลอยด์ ควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ฟี น อลิ ก ส์ สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต และความส าคั ญ ของสาร เจริ ญ เติ บ โตของพื ช กลไกการตอบสนองต่ อ ภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ม่
เหล่านี้ต่อพืชและมนุษย์ ความเครียดและกลไกการป้องกันตัวของพืช เหมาะสมในระดั บ ยี น โปรตี น และระดั บ โครงสร้ า ง โดยเน้ น พื ช
ทั้งในระดับยีนโปรตีน และโครงสร้าง เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต โดย เศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความเครียด ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวของ
พืช เนื่องจากภาวะขาดน้าา ความเค็ม การติดเชื้อโรค และการเกิด
บาดแผล

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
กับความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา

ปรับรหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับ
ความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
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0207531

สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Animal Physiology
วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทางสรีรวิทยาของ
ระบบต่ างๆ ของสั ต ว์โดยละเอีย ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ งานวิจั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สรี รวิ ท ยาของสั ต ว์ ปฏิ บั ติ ก ารสรี รวิ ท ยาของสั ต ว์ ราย
ระบบ

0207532

นิเวศวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
Animal Ecology
พลวัตประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัย
ปัจจัยคุกคาม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของสัตว์ และศึกษานอก
สถานที่
0207533 ระบบของพยาธิเฮลมินท์
3(2-3-4)
Systematics of Helminths
การแยกแยะและจัดจาแนกพยาธิเฮลมินท์ของสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลัง สิ่งแวดล้อมภายในระหว่างเจ้าบ้าน-พยาธิพวกเฮลมินท์
ความสัมพันธ์ระหว่างไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยกับสิ่งแวดล้อม การ
กระจายทางสภาพภูมิศาสตร์ สายวิวัฒนาการ การจัดจาแนกสปีชีส์
การเก็บตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0207531

สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Animal Physiology
กลไกการท างานและการควบคุ ม การท างานทาง
สรีรวิทยาที่ระดับเซลล์ ของระบบกล้ามเนื้อ,ระบบประสาท หัวใจและ
ไหลเวี ย นเลื อ ด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบขั บ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการสรีรวิทยา
ของสัตว์รายระบบโดยใช้สัตว์ทดลองภายใต้จริยธรรมการดูแลและการ
ใช้สัตว์ทดลอง
0207532 นิเวศวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
Animal Ecology
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายและความชุกชุมของ
สัตว์ ในระดับชนิดเดียวกัน ประชากรและสังคมสัตว์ พฤติกรรมและ
รูปแบบของการสื่อสาร ศึกษานอกสถานที่
0207533 ระบบของพยาธิเฮลมินท์
3(2-3-4)
Systematics of Helminths
การแยกแยะและจัดจาแนกพยาธิเฮลมินท์ของสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลัง สิ่งแวดล้อมภายในระหว่างเจ้าบ้าน-พยาธิพวกเฮลมินท์
ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิเฮลมินท์กับสิ่งแวดล้อม การกระจายทาง
สภาพภูมิศาสตร์ สายวิวัฒ นาการ ฝึกการจัดจาแนกสปีชีส์ การเก็บ
ตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการ

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับความทันสมัย
ของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับความทันสมัย
ของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชา
(เป็ น รายวิ ช าเอกเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ในหลั ก สู ต ร วท.ม.
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผล
ใช้ กั บ นิ สิ ต ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
ตามมติ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
1/2560 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560)

มคอ.2 ปริญญาโท
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0207541

สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Microbiology
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข ององค์ ป ระกอบ
ที่สาาคัญในจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับต่าง ๆ
กลไกการควบคุ ม วิ ถี เมแทบอลิ ซึ ม ในระดั บ อณู ชี ว โมเลกุ ล และ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาจุลินทรีย์

0207542

จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Microbiology
กลไกของจุ ลิ น ทรี ย์ ร ะดั บ อณู ชี ว โมเลกุ ล ในด้ า นการ
สื่อสาร การส่งสัญญาณภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ การก่อโรค การ
ควบคุมและแสดงออกของยีน การดื้อยาต้านจุลชีพและการถ่ายทอด
ยีนต้านยาการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การตอบสนอง
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาระดั บ
อณูชีวโมเลกุลในงานด้านต่าง ๆ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0207541

จุลชีววิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม
ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการควบคุ ม การแสดงออกและการควบคุ ม การ
แสดงออกของยี น ในโพรแคริโอตและยู แ คริ โอต พั น ธุศ าสตร์ ร ะดั บ
โมเลกุลของแบคทีเรีย รา และไวรัส พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์
กระบวนการหมักและผลิตภัณ ฑ์จากการหมัก กลไกการก่อโรคของ
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและการ
ควบคุม เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
เพื่อให้เหมาะสมกับความทันสมัยของเนื้อหาองค์
ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา
3. ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย ลดชั่วโมงปฏิบัติ เพิ่ม
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ปรับลดรายวิชาที่ไม่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

- - - 93 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

เซลล์พันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Cytogenetics
โครงสร้างและหน้ าที่ ของโครโมโซม ผลของการการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของโครโมโซมต่อฟีโ นไทป์ ความสัมพันธ์
ของยีนและการทาแผนที่ยีนบนโครโมโซมกับวิวัฒนาการ โครงสร้าง
และรูปแบบของจีโนม เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาจีโนมและโครโมโซม

เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ ความทั น สมั ย ของเนื้ อ หาองค์
ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับคาอธิบายรายวิชา
2. ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย ลดชั่วโมงปฏิบัติ เพิ่ม
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

0207551

เซลล์พันธุศาสตร์
3(2-3-4)
Cytogenetics
โครงสร้างและพฤติ ก รรมของโครโมโซม การเปลี่ ย น
แปลงด้านจานวนและโครงสร้างของโครโมโซม ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งมีชีวิต เครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยในการศึกษาโครโมโซมและ
การประยุกต์ในด้านการเกษตร การแพทย์ และปฏิบัติการด้านเซลล์
พันธุศาสตร์

0207551

0207552

พันธุศาสตร์โมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Genetics
โครงสร้างของโครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน การจาลอง
ดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหัส ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและ
โปรตีน กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนและโปรตีน ทั้งในเซลล์
โพรแคริโอตและยูแคริโอต งานวิจัยทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

0207552

0207591

0207591

สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
ฝึกเทคนิคการสัมมนา คัดเลือกหัวข้อวิจัยทางชีววิทยา
และศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสารทางวิ ชาการ วิ เคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป
ออกแบบพัฒนาเค้าโครงวิจัย เขียนรายงาน นาาเสนอในรูปแบบปาก
เปล่าและโปสเตอร์

มคอ.2 ปริญญาโท

พันธุศาสตร์โมเลกุล
3(3-0-6) เพื่อให้เหมาะสมกับความทันสมัยของเนื้อหาองค์
ความรู้ในรายวิชา
Molecular Genetics
โครงสร้างของโครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน การจาลอง
ตัวเองของดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหัสพันธุกรรม กลไกการ
ควบคุ ม การแสดงออกของยี น ของเซลล์ ยู แ คริโอตและโปรแคริโอต
งานวิ จั ย ทางพั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล ในด้ า น การเกษตร การแพทย์
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1) เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ภายใต้คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่
Seminar in Biology 1
การฝึกเทคนิคการสัมมนา การคัดเลือกหัวข้อวิจัยทาง พึงประสงค์ 5 ด้าน
ชีววิทยา การค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเอกสารงานวิจัย
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอในรู ป แบบโปสเตอร์ ห รือ ปากเปล่ า
ภาษาไทย
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0207621

สารสาคัญของพืช
3(3-0-6)
Active Constituents of Plants
คุณลักษณะและการแบ่งกลุ่มของสารสาคัญของพืช วิถี
เมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้อง การควบคุม การสร้างสารในระดับยีน และ
โปรตี น การวิจัยสารส าคั ญ ของพื ช เพื่ อประโยชน์ท างเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม
0207622 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3(2-3-4)
Research and Development
of Herbal Products
หลักการ การตรวจสอบสารสาคัญ ของพื ชและการใช้
สารสกัดในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันที่ผสมสารสกัด
จากพืชระดับเซลล์ การวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรในระดับ
ห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรม ปฏิบัติการการสกัดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
0207631 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Animal Cell Culture
วิ เคราะห์ ที่ เกี่ ย วกั บ หลั ก การเพาะเลี้ ย งเซลล์ สั ต ว์ ใ น
ระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเชิ งอุ ต สาหกรรมด้ ว ยวิ ธี ป ลอดเชื้ อ การ
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งและเซลล์ตัวอ่อนเพื่อการวิจัย วิธีการประเมินผล
ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากสารจากผลิตภัณฑ์
สารต้ า นมะเร็ ง และสารพั น ธุ ก รรมทั้ ง ในหลอดทดลองและใน
สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์
สัตว์ขั้นสูง

มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

สารสาคัญของพืช
3(2-3-4)
Active Constituents of Plants
การแบ่งกลุ่มและคุณสมบัติของสารที่สาคัญของพืช วิถี
เมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการสร้างสารในระดับยีน การวิจัย
และผลิ ต สารส าคั ญ ของพื ช เพื่ อป ระโยชน์ ท างเกษ ตรกรรม
อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0207622 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3(2-3-4)
Research and Development of
Medicinal Plant Products
หลักการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้สารสาคัญของพืชในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นวัตกรรมทางชีววิทยาและความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึก
ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับรหัสวิชา
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา
3. ปรับลดชั่วโมงบรรยาย เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ ลดชั่วโมง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

0207523

0207661

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-4) เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
Advanced Animal Cell Culture
หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระดับ ห้ องปฏิบัติการ
ด้วยวิธีปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งและสเต็มเซลล์เพื่อการ
วิจัย การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดทดลองและ/หรือใน
สั ต ว์ ท ดลอง นวั ต กรรมทางชี ว ภาพและเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ฝึ ก
ปฏิบัติการ

มคอ.2 ปริญญาโท

- - - 95 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0207632

เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
3(2-3-4)
Animal Reproductive Cell Technology
หลัก การและวิธีการของเทคโนโลยีเซลล์ สืบ พัน ธุ์สัต ว์
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การทางานของระบบสืบพันธุ์ การ
ประเมินคุณภาพน้าเชื้อ การผลิตน้าเชื้อแช่แข็ง การผสมเทียม การแช่
แข็ งตั วอ่ อ น การวิจั ย ด้า นเทคโนโลยี เซลล์สื บ พั น ธุ์ สั ตว์ เศรษฐกิ จ ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย และปฏิบั ติการเกี่ยวกับ เทคโนโลยี เ ซลล์
สืบพันธุ์สัตว์

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0207631

เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
3(2-3-4) เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับรหัสวิชา
Animal Reproductive Cell Technology
หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีเซลล์สิบพั นธุ์สัต ว์ 2. ปรับคาอธิบายรายวิชา
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การทางานของระบบสืบพันธุ์ การ
ประเมินคุณ ภาพน้าเชื้อ การผลิตน้าเชื้อแช่แข็ง การผสมเทียม การ
เลี้ยงตัวอ่อน การแช่แข็งตัวอ่อน และการย้ายฝากตัว อ่อน การวิจัย
ด้านเทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ฝึกปฏิบัติการ

0207632

พยาธิใบไม้ขั้นสูง
3(2-3-4) 0207632 พยาธิใบไม้ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advances in Trematodes
Advances in Trematodes
บุรพวิชา : 0207533 ระบบของพยาธิเฮลมินท์
บุรพวิชา : 0207533 ระบบของพยาธิเฮลมินท์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพยาธิ ใ บไม้ กั บ สั ต ว์ มี ก ระดู ก
ความสัมพั นธ์ระหว่างพยาธิใบไม้ กับสัตว์มีกระดูกสั น
สัน หลัง เน้ น อนุ ก รมวิธ าน สรีรวิท ยา นิ เวศวิท ยา โครงสร้างระดั บ หลัง เน้นอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา โครงสร้างระดับจุลภาค
จุลภาค รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปรับคาอธิบายรายวิชา
(เป็ น รายวิ ช าเอกเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ในหลั ก สู ต ร วท.ม.
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผล
ใช้ กั บ นิ สิ ต ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
ตามมติ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
1/2560 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560)

0207633

ปรับลดรายวิชาที่ไม่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

วิวัฒนาการของสัตว์
3(3-0-6)
Animal Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ การก าเนิ ด สั ต ว์ แนวคิ ด ทฤษฎี
รู ป แบบการสู ญ พั น ธุ์ และการเกิ ด สปี ชี ส์ ข องสั ต ว์ ใ นยุ ค ต่ า ง ๆ
วิวัฒ นาการร่วมระหว่างสัตว์กับ พืชและสั ตว์กั บสัตว์ เครื่อ งมือและ
เทคนิคในการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์

ยกเลิก

- - - 96 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0207633

นิเวศวิทยาของปลา
3(2-3-4)
Ecology of Fish
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปลากั บ ปั จ จั ย สิ่ งแวดล้ อ มทั้ ง
ประเภทมี ชีวิต และไม่ มีชีวิต บทบาทของปลาในระบบนิ เวศ ความ
หลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การดารงชีวิตและวงจรชีวิต
การเก็บตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการ
0207641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Environmental Microbiology
วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับจุลินทรีย์
และจุ ลิ น ทรี ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การแพร่ ก ระจายของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
ธรรมชาติกิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นปัญหาของมลพิษและ
ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบของสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีการบาบัดภาวะ
มลพิษโดยจุลินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
0207642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล
3(2-3-4)
Molecular Immunology
สารชีวโมเลกุล โปรตีนตัวรับ และกลไกในระดับอณูชีว
โมเลกุลของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การสื่อสารและการส่งสัญญาณ
ภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองต่อ
การติดเชื้อ การควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันกลไกการ
เกิดมะเร็งและโรคของระบบภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ความรู้ในระดับ
อณู ชีวโมเลกุล เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรค
และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน

มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0207633

นิเวศวิทยาของปลา
3(2-3-4)
Ecology of Fish
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปลากั บ ปั จ จั ย สิ่ งแวดล้ อ มทั้ ง
ประเภทมี ชีวิต และไม่ มี ชีวิ ต บทบาทของปลาในระบบนิ เวศ ความ
หลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การดารงชีวิตและวงจรชีวิต
การเก็บตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการ
ยกเลิก

คงเดิม
(เป็ น รายวิ ช าเอกเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ในหลั ก สู ต ร วท.ม.
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผล
ใช้ กั บ นิ สิ ต ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
ตามมติ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
1/2560 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560)
ปรับลดรายวิชาที่ไม่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

0207642

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา
3. ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย ลดชั่วโมงปฏิบัติ เพิ่ม
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์
3(3-0-6)
และอณูชีวโมเลกุล
Cellular and Molecular Immunology
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายมนุ ษ ย์ โครงสร้ า งของ
แอนติบอดี การสื่อสารของเซลล์และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันใน
ระดับเซลล์และอณูชีวโมเลกุล การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
ระดับเซลล์และอณูชีวโมเลกุล การรักษาทางภูมิคุ้มกัน การปรับแต่ง
ภูมิคุ้มกัน วัคซีน สารเสริมฤทธิ์และแนวคิดขั้นสูงเพื่อการผลิตวัคซีน
หลักการการศึกษาและการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันในระดับอณูชีว
โมเลกุล

- - - 97 รายวิชาหลักสูตรเดิม

มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0207651

เทคโนโลยีทางยีน
3(2-3-4)
Gene Technology
เทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การ
วิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดต่าง ๆ การโคลนยีน การวิเคราะห์
หาล าดั บ เบสของดี เอ็ น เอ การถ่ า ยฝากยี น ในสิ่ งมี ชี วิ ต และการใช้
ประโยชน์ ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางยีน

0207652

เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
3(2-3-4)
DNA Markers and Applications
หลั ก การของเครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอ ประเภทของ
เครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอ เครื่ อ งหมายดี เอ็ น เอที่ ใ ช้ วิ ธี ไ ฮบริ ไ ดเซชั น
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธีพีซีอาร์ การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดี
เอ็นเอ การประยุกต์และวิเคราะห์สาหรับ พันธุศาสตร์ประชากร และ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับรหัสวิชา
2. ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา

0207661

0207651

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับรหัสวิชา
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา

ชีวสารสนเทศ
3(2-3-4)
Bioinformatics
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวสารสนเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทางชี ววิ ท ยา สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ในระบบ
อินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจาก
ข้อมูลของตนเอง หรือฐานข้อมูล และสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่
0207662

สารต้านอนุมูลอิสระ
3(2-3-4)
Free Radical Scavenging Agents
การแบ่ งกลุ่ ม บทบาท และกลไกการควบคุ ม อนุ มู ล
อิสระในสิ่งมีชีวิต อนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียด การ
เกิดโรคการเสื่อมสภาพและการตายของสิ่งมีชีวิต สารต้านอนุมูลอิสระ
จากธรรมชาติ แ ละสั ง เคราะห์ ดั ช นี ชี้ วั ด และเทคนิ ค การทดสอบ
ประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในรูปยา สารเสริมอาหารและ
สมุนไพร และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ

ชีวสารสนเทศ
3(2-3-4)
Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การวิเคราะห์ลาดับนิวคลี
โอไทด์ การออกแบบไพรเมอร์สาหรับเพิ่มปริมาณ การสร้างแผนภูมิ
ชาติ พั น ธุ์ การวิเคราะห์ โครงสร้า งและต าแหน่ งส าคั ญ ของยี น การ
วิเคราะห์ ล าดั บ กรดอะมิ โน และการสร้ างแบบจ าลองโปรตี น ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0207662 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-4)
Free Radical in Cell Biology
ความรู้พื้นฐานของอนุมูลอิสระ กลไกของอนุมูลอิสระ
ในเซลล์สิ่งมีชีวิต ดัชนีตรวจวัดอนุมูลอิสระในระดับเซลล์ และระดับ
โมเลกุลทางชีววิทยา ภาวะเครียดจากอนุมูลอิสระต่อการเกิดโรค สาร
ต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ กลไกการต้านอนุมูลอิสระ เทคนิคการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชา
1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา

มคอ.2 ปริญญาโท

- - - 98 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0207691

สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1) 0207592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1) เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ภายใต้คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่
Seminar in Biology 2
Seminar in Biology 2
พึงประสงค์ 5 ด้าน
บุรพวิชา : 0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
สั ม มนาผลการทดลองตามเค้ า โครงสั ม มนาทาง
การเขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และการน าเสนอ
ชีววิ ท ยา 1 ศึ กษาค้น คว้ าเอกสารทางวิชาการเพื่ อ อภิ ป รายผลการ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ บบปากเปล่ า เป็ น
ทดลอง ทารายงานและนาเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
0207692

หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Special Topics in Biology
ค้น คว้า วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ท ารายงานหรือเขี ย น
บทความ และนาเสนอหัวข้อพิเศษทางชีววิทยาที่อยู่ในความสนใจและ
ทันสมัย
0207693

วิทยานิพนธ์
15(0-45-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยา ภายใต้การดูแลและแนะนา
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ผลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้ รั บ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุ ม วิ ชาการที่ มี รายงานการประชุ ม (Proceedings) และเขี ย น
ผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์

ยกเลิก

ปรับลดรายวิชาที่ไม่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
20(0-60-0)
Thesis A2
การเขียนและการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการ
วิจัยทางชีววิทยา การตั้งสมมุติฐาน การค้นคว้าข้อมูล การวางแผนและ
ด าเนิ น การทดลอง การสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล
TCI หรื อ ตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ภายใต้คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 5 ด้าน
1. ปรับรหัสวิชา
2. ปรับจานวนหน่วยกิต
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา

0207699

- - - 99 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาใหม่
ไม่มี

0207522

วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
3(2-3-4) เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Embryology of Flowering Plants
พั ฒ นาการ โครงสร้างและหน้ าที่ ของอวัย วะสื บ พั น ธุ์
ของพืชดอก กระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
การถ่ า ยเรณู การปฏิ ส นธิ และการก าเนิ ด คั พ ภะ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้อง

ไม่มี

0207542

ไม่มี

0207543

ราวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6) เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Advanced Mycology
ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของรา สรีรวิทยาของรา พันธุ
ศาสตร์ของรา เทคโนโลยีชีวภาพและการก่อโรค วิธีการศึกษาราระดับ
ชีวโมเลกุล เทคนิคที่ทันสมัยจากบทความวิจัยที่เกี่ยวกับเชือ้ รา
วิทยาไวรัสทางการแพทย์ขั้นสูง
3(3-0-6) เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Advanced Medical Virology
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส พันธุกรรมและการเพิ่ม
จานวน การจัดแบ่งกลุ่มและการจัดจาแนกชนิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่า ง
ไวรัสและโฮสต์ กลไกการก่อโรคของไวรัสในระดับอณูชีวโมเลกุลและ
ระบาดวิทยา ยาต้านไวรัส การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
ไวรั ส หลั ก การเทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย ไวรั ส ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เซลล์
เพาะเลี้ยงและการเพาะแยกเชื้อไวรัส แนวโน้มปัจจุบันทางวิทยาไวรัส
ทางการแพทย์

- - - 100 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
หลักการของการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอนเอ เทคนิคการ
โคลนยีน ดีเอ็นเอพาหะ การตรวจสอบและวิเคราะห์ยีนที่โคลนได การ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริย าลูกโซพอลิเมอเรส การถ่ายยีนในพืช
และสัตว์ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เมทาจีโนมิค ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0207561 นวัตกรรมทางชีววิทยาเพื่อชุมชน
3(2-3-4)
และสังคมทีย่ ั่งยืน
Bioinnovation for Sustainable
Community and Society
การคิดหัวข้องานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีววิทยาที่
ตอบสนองต่ อความยั่ งยื น ของชุ ม ชนและสั งคม การสื บ ค้ น และการ
วิเคราะห์ สิท ธิบั ตร การสร้างสรรค์งานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ด้ วย
กระบวนการวิเคราะห์สิ ทธิบัตร การนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมทาง
ชีววิทยา การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน

เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา

0207553

เพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีการเรียนรู้
ด้านชีววิทยาตลอดชีวิต สามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเองได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบและมี เ หตุ ผ ล มี ทั ก ษะในการออกแบบวาง
แผนการทดลอง วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีววิทยา
และบู รณาการองค์ค วามรู้ที่ เกี่ ยวข้อ งได้ โดยเฉพาะ
ท างานวิจั ยหรือ นวัต กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุม ชน
และสั ง คม อี ก ทั้ ง ท าให้ ง านวิ จั ย มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้ องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ วุฒิ ก ารศึ กษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และมี ค วามชั ด เจนด้ า นการสร้ า ง
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- - - 101 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

0207621

ไม่มี

การบาบัดโดยใช้พืช
3(2-3-4) เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Phytoremediation
การแพร่กระจายของสารมลพิษ ในดิน น้าและอากาศ
การตอบสนองต่อสารมลพิษโดยพืช การกาจัดสารพิษออกจากดิน น้า
และอากาศโดยพืช หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ความเป็นไปได้และอุปสรรคของการบาบัดโดยใช้พืชเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0207623 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(2-3-4) เพือ่ ให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Advance Plant Tissue Culture
หลักการและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื ช
การนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการผลิตพืชปลอดโรค
การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตสารสาคัญ จากพืช การเก็บรักษาและ
อนุรักษ์พันธุ์ การเตรียมห้องและเครื่องมือที่จาเป็นในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารเร่งการเติบโตและคุณสมบัติของสารสาหรับการ
ผลิตพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

0207641

วิทยาแบคทีเรียระดับอณูชีวโมเลกุล
3(3-0-6) เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา
Molecular Bacteriology
การควบคุ ม การแสดงออกของยี น กลไกในการกลาย
พันธุ์ การก่อโรค การดื้อยาต้านจุลชีพและการสื่อสารของแบคทีเรียใน
ระดั บ อณู ชี ว โมเลกุ ล เทคนิ ค การศึ ก ษาแบคที เรี ย ในระดั บ อณู ชี ว
โมเลกุล การแสดงออกของยีน หน้าที่ของยีน และการสร้างแบคทีเรีย
กลายพันธุ์

- - - 102 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากรา
3(3-0-6)
Fungal Secondary Metabolites
ความรู้เกี่ยวกับสารเมทาบอไลต์จากรา ชนิดและหน้าที่
ของสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ ศักยภาพของสารเมแทบอไลต์และกลไก
การออกฤทธิ์ หลักการการศึกษาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 3
1(0-2-1)
Seminar in Biology 3
การน าเสนอและอภิ ป รายความก้ า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพ นธ์ การวิเคราะห์ ข้อ มูล ข้อ สรุป เกี่ย วกับ การวิจั ยและการ
เตรีย มเผยแพร่ผ ลงานตีพิ ม พ์ หรือ แสดงผลงานที่ ได้ส่ งเข้า ร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิจัยแล้ว

เพื่อให้มีความทันสมัยขององค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชา

0207643

เพื่ อให้ นิ สิต รายงานความก้ าวหน้ าวิ ท ยานิ พ นธ์ การ
เตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ หรือแสดงผลงานที่ได้เข้า
ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ หรือ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิจั ย แล้ ว
โดยผลงานตีพิมพ์สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษาได้ (ตามข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัยทั กษิณ ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็น
การติ ด ตามนิ สิ ต ให้ จ บการศึ ก ษาตามระยะเวลาใน
แผนการศึกษา

- - - 103 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0207697

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
36(0-108-0) เพื่อให้สอดคล้องการเปิดรับนิสติ แผน ก แบบ ก1
Thesis A1
การวิ จั ย อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นสาขาวิ ช า
ชีววิทยาในสาขาวิชาชีววิทยา การนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ในทุกภาคการศึกษา การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ รวมถึ งมี จ ริ ย ธรรมในการท าวิ จั ย และเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ในวารสารหรื อ สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI หรือตามเกณฑ์การพิจารณาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
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มคอ.2 ปริญญาโท

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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