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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Applied Biology 

 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : วท.ม. (ชวีวิทยาประยุกต์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Science (Applied Biology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.S. (Applied Biology) 
 
3 วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 
5 รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  

5.2ภาษาท่ีใช้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/ หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น

อย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

-     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

- ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา2562 
 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ 
 8.2 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 
 8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 8.4 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 
 8.5 ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 8.6 พนักงานบริษัท 
 8.7 ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 ผศ.ดร.วุฒิชัย  ศรีช่วย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(พืชศาสตร์) 
วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2550 
2547 

2 ผศ.ดร.รักชนก 
ภูวพัฒน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(เคมี-ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
ม.ทักษิณ 
ม.สงขลานครินทร์ 
 

2560 
 
2552 
2541 

3 ดร.สุชาดา  แสงวิมาน อาจารย์ ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์
และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์
และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ.(พันธุศาสตร์) 

ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

2554 
 
2547 
 
2544 
 

 
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีประเด็นความท้าทายในการพัฒนาหลายมิติ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจที่ยังไม่

สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่ การผลิตภาคบริการและภาคการเกษตรที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศทั้งในด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเ ทศให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีต้นทุนทางทรัพยากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม 
อาทิเช่น ทรัพยากรทางทะเล ปุาชายเลน ปุาพรุ ภูเขา และปุาบาลาฮาลา ซึ่งล้วนมีความหลากหลาย
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ทางชีวภาพสูง หากแต่ยังขาดองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรที่มี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือสร้างองค์วามรู้โดยการประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาในการศึกษาวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปรับปรุงหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ โดยผลิตมหาบัณฑิตที่คุณภาพสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถวิจัยด้านนวัตกรรมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม สามารถพ่ึงพาตัวเอง ลดการน าเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ เป็นการเพ่ิมมูลค่าขององค์ความรู้
ท้องถิ่น สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

วัฒนธรรม ของประชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย การท าการเกษตร 
ประมง มาสู่ สั งคมเมืองที่ ต้อง พ่ึงพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น  จากต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่โดดเด่นและหลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยองค์ความรู้ด้านการ
วิจัยทางชีววิทยาประยุกต์ ทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการอนุรักษ์ ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมทีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป 
 
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบในข้อ 11.1 และ 11.2 เป็นเหตุผลส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านชีววิทยาประยุกต์ สามารถใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และวิจัยในสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมอันจะน าประเทศ
ไทยไปสู่การพัฒนาการเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเป็น

หน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา 

 
 
 
 
 



 5 

 
 

13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

     ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

3.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน
การพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.3 งานวิชาการของคณะฯ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ใช้ที่ประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมกรรมการประจ าคณะและการประชุม
สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต มาใช้พิจารณาประกอบการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.1.1  ปรัชญา 
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1.1.2  วิสัยทัศน์  
“มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสาม

จังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564” 
 
1.1.3  พันธกิจ  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีพันธกิจดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
5. การบริหารและการจัดการ 

 
1.1.4  แผนกลยุทธ์  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประจ าปี 2560 -2564 
ผ่านมติความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2560  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
1.1.5  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัยด้านชีววิทยา
ประยุกต์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.2 ความส าคัญ 
เป็นหลักสูตรที่มุ่ งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านชีววิทยาประยุกต์  

สามารถใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล และวิจัยในสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคมอันจะน าประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1.3 ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

ข้อเสนอแนะ 

นักศึกษา
ปัจจุบัน 

1. พ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้าบางรายวิชาไม่เท่ากัน เช่น   ชีวโมเลกุล  
2. ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุนช่วยสอน ทุนผู้ช่วยวิจัย 
3. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกและจัดกลุ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สัมภาษณ์
ความต้องของนักศึกษาแรกเข้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่สนใจ  
4. เพ่ิมรายวิชาปฏิบัติการของบางรายวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์พืช 
5 .เพ่ิมวิชาเลือกให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการท าวิทยานิพนธ์ เช่น วิชาจุลชีววิทยา 
วิชาการสกัดสารและวิเคราะห์สารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิ สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สัตว์มีกระดูกและไม่มี
กระดูกสันหลัง สัตววิทยา วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธาน วิชาการเขียนวิทยานิพนธ์ วิชาโรคพืช เทคนิค
ทางห้องปฏิบัติการ 
6. อยากให้มีการน าเสนองานวิชาการในเวทีต่างๆ มากกว่า 1 ครั้ง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
7. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และให้มีรายวิชาด้านภาษา เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษ  
8. เพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยในสถาบันต่างๆ 
9. เพ่ิมฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ให้มีความหลากหลาย และเพ่ิมหนังสือในห้องสมุด 
 

อาจารย์
ผู้สอน 

1. เพ่ิมแผนการศึกษาแผน ข เพ่ือรองรับกลุ่มครูในพ้ืนที่ที่ต้องการเพ่ิมคุณวุฒิ 
2. มีระบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เช่น นักศึกษาส่งแผนการศึกษาและรายงานความก้าวหน้า (Study Plan 
and Progress Report) 
3. ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีแบบไม่คิดหน่วยกิตเพ่ือเสริมความรู้
พ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
4. มีรายวิชาภาษาอังกฤษหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความรู้
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ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและสามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านให้พิจารณา
ลงรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิม เช่นรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษา 
5. การลงทะเบียนวิชาสัมมนา1 และ2 ควรลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายใน
ชั้นปีที่ 2 และเชิญชวนให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดเข้าร่วม โดย
ให้มีนักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ด าเนินรายการ 
6. ควรมีการก าหนดจ านวนชั่วโมง ของกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นการเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
7. วิชาระเบียบวิธีวิจัย ควรเพิ่มค าอธิบายรายวิชาด้านชีวสถิติ  
8. ควรมีช่องทางในการขอเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยที่หลากหลาย เช่น ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัย 
9. ควรมีระบบการให้ค าปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดความถี่ของการ
ให้ค าปรึกษาและรายงานความก้าวหน้า เช่น ให้ค าปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้งและรายงานความก้าวหน้า
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
10. มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากต่างคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
พ้ืนที่ 

1. เพ่ิมแผนการศึกษาแผน ข เพ่ือรองรับกลุ่มครูในพ้ืนที่ที่ต้องการเพ่ิมคุณวุฒิ 
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง โซเชียลมีเดียเว็ป
ไซต ์
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Program Expected Learning Outcomes; PLOs) 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Expected 

Learning Outcomes; ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนี้ 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิจัยด้านชีววิทยาที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 (Specific LO) 

PLO2เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (Generic LO)  
PLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณการวิจัยในระดับสากล(Generic LO) 
PLO4 มีภาวะผู้น าและสามารถ แก้ปัญหาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ทางการวิจัย

ในบริบทของพ้ืนที(่Specific LO) 
 

1.5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.5.1เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ด้านชีววิทยาเพ่ือการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องได้ 
1.5.2เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ มี ม าตรฐ านตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร
หลั ง จ าก ด า เ นิ น ง าน เป็ น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ค รึ่ ง ห นึ่ ง ข อ ง
ระยะ เ วลา ในการด า เ นิ น
หลักสูตร 

(1) แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558  
ในแต่ละตัวชี้วัด 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
(3) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตาม
แบบ มคอ.4 ก่อนการเปิดในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานการด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

การศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปี
ที่ผ่านมา 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์ 
และน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน 

(2) สนับสนุน
บุคลากรทั้งฝุาย
วิชาการและฝุาย
สนับสนุนวิชาการ 
ให้ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

(8) อาจารย์ใหม่ (ทุกคน) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ/ 
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 
 
 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี 
 
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
  ระบบทวิภาค  1  ปี  แบ่ ง เป็น  2  ภาคการศึ กษาปกติ  มี ระยะ เวลาศึ กษา ไม่น้ อยกว่ า  
15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ภาคละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  - ภาคการศึกษาต้น สิงหาคม – ธันวาคม 
  - ภาคการศึกษาปลาย มกราคม – พฤษภาคม 
  - ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1แผน ก แบบ ก 1  

2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ใน 
สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พันธุศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   2.2.1.2 ได้รับปริญญาเกียรตินิยมในสาขาที่เก่ียวข้อง หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
อยู่ในล าดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของชั้นปี ในสถาบันที่จบการศึกษาหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   2.2.1.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
   2.2.1.4 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราช
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก2  
  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ขาดทักษะการเขียนโครงการวิจัย ทักษะการวิจัย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ทักษะสถิติการวิจัย 1. วิชาระเบียบวิธีวิจัย ควรเพิม่ค าอธิบายรายวิชา

ด้านชีวสถิติ 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้สถิติ
ในการวิจัยที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

ทักษะภาษาอังกฤษ 1. เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพื้นฐาน 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ 
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
3. ส่งเสริมกิจกรรมการน าเสนอสัมมนาทาง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
4. การน าเสนองานวิจัยหรือเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
5. กิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เช่น Journal 
club, English club 
6. มีรายวิชาสอนเสริมภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกคณะ 

ขาดความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย 1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการเขียน
โครงการวิจัยการสอดแทรกวิธีการเขียน
โครงการวิจัยในรายวิชาต่างๆ  
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเขียนโครงการวิจัย 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษาเรื่องการเขียน
วิทยานิพนธ์กับผู้เชี่ยวชาญ 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1. ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ส่งเสริมให้มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 5-10 คน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
แผน ก แบบ ก 1 

จ านวนนักศึกษา(คน) 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 5 7 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 5 7 10 10 

รวม 5 12 17 20 20 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 7 10 10 

 
แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนักศึกษา(คน) 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 5 7 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 5 7 10 10 

รวม 5 12 17 20 20 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 7 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณรายจ่าย 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ 100,000 240,000 340,000 400,000 400,000 
ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวม 350,000 490,000 590,000 650,000 650,000 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 70,000 40,833 34,706 32,500 32,500 

 

งบประมาณรายรับ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000 240,000 340,000 400,000 400,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 240,000 340,000 400,000 400,000 

 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ต้องการ
ศึกษาในหลักสูตร โดยการเทียบและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

1 วิชาบังคับ - 8 
2 วิชาเลือก - 10 
3 วิทยานิพนธ์ 36 18 
4 วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 2 - 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 

 
3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 

1. วิชาบังคับ     8 หน่วยกิต 
10-036-201  การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล   3 (2-2-5) 
  (Experimental Designs and Data Analysis) 
10-066-201  วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์    3 (3-0-6) 
   (Advance in Applied Biology)  
10-146-201  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 1  1 (1-0-2) 
   (Applied Biology Seminar for Postgraduates I) 
10-146-202  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 2  1 (1-0-2) 
   (Applied Biology Seminarfor Postgraduates II)  
 

2. วิชาเลือก     10 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มวิชาชีววิทยาของพืช 

10-066-202  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง     3 (2-3-4) 
   (Advanced Plant Biotechnology)  
10-066-203  เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลขั้นสูง    3 (2-3-4) 
   (Advanced Molecular Biotechnology) 
10-066-205  เทคโนโลยีเซลล์พืช       3 (2-3-4) 
   (Plant Cell Technology) 
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10-066-209  กายวิภาคของพืชชั้นสูง      3 (2-3-4) 
   (Advanced plant Anatomy) 
10-066-212  เรณูวิทยา        3 (2-3-4) 
   (Palynology) 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีววิทยาของสัตว์ 
10-066-208  อนุกรมวิธานขั้นสูงของแมลง     3 (2-3-4) 
   (Advanced Insect Taxonomy) 
10-066-210  ชีววิทยาน้ าจืด       3 (3-0-6) 
   (Freshwater Biology) 
10-066-211  แมลงน้ า         3 (2-2-5) 
   (Aquatic Insects) 
 

2.3 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา 
10-066-206  พันธุวิศวกรรมของพืช      3 (2-3-4) 
   (Plant Genetic Engineering) 
10-066-207  พันธุศาสตร์ระดับโมกุลขั้นสูง     3 (2-3-4) 
   (Advanced Molecular Genetics) 
10-066-214  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล      3 (3-0-6) 
   (Molecular Genetics) 
 

2.4 กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์อ่ืนๆ 
10-056-201  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3 (3-0-6) 
   (Natural Products) 
10-056-202  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์     3 (3-0-6) 
   (Organic Spectroscopy) 
10-066-204  ชีววิทยาประยุกต์กับการพัฒนาท้องถิ่น    3 (0-9-0) 
   (Applied Biology for Local Development)                           
10-066-213  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 (2-2-5) 
   (Biodiversity and Local Wisdom) 
10-066-215  ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพกับการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
   (Bioindustrial Business and Entrepreneurship) 
10-146-203  ปัญหาพิเศษ        1 (0-3-0) 
   (Special Problems) 
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3. วิทยานิพนธ์    18/36 หน่วยกิต 

10-066-401* วิทยานิพนธ์ 1           36 (0-108-0) 
   (Thesis I) 
10-066-402** วิทยานิพนธ์ 2       18 (0-54-0) 
   (Thesis II)    
หมายเหตุ: * ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
    ** ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
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3.1.4 การก าหนดเลขรหัสรายวิชา 

 
การก าหนดรหัสวิชา 
 
        -       
 
        ล าดับวิชา 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป = 1 
        หมวดวิชาเฉพาะ  = 2 
        หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
        หมวดวิทยานิพนธ์  = 4 
      หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
      หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
      หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
      หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 
      รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังหน้า16 
   วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   = 01 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02 
   วิทยาลัยการอาชีพตากใบ   = 03 
   คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์    = 05 
   คณะเกษตรศาสตร์     = 06 
   คณะวิทยาการจัดการ    = 07 
   คณะแพทยศาสตร์    = 08 
   สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
   คณะศิลปศาสตร์    = 11 
   บัณฑิตวิทยาลัย    = 12 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X 
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ 
 
 รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  05 = สาขาวิชาเคมี 
  06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
  07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
  08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  13 = สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน 
  14 = สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  15 = สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  16  = สาขาวิชาชีพครู 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผน ก แบบ ก 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
10-066-401 
  

วิทยานิพนธ์ 1  
4 (0-12-0) 

 รวม 4 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
10-066-401 วิทยานิพนธ์ 1 9 (0-27-0) 
10-146-201*
  

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 1 
1 (1-0-2) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
10-066-401 วิทยานิพนธ์ 1 11(0-33-0) 
 รวม 11 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
10-066-401 วิทยานิพนธ์ 1 12 (0-36-0) 
10-146-202* สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 2 1 (1-0-2) 
 รวม 12 หน่วยกิต 
                          รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
หมายเหตุ:* รายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
10-036-201 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 4(x-y-z) 
 รวม 7หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
10-066-201 วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (3-0-6) 
10-146-201  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 (1-0-2) 
10-066-402 วิทยานิพนธ์ 2 4 (0-12-0) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z) 
 รวม 11หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
10-066-402 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z) 
 รวม 9หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
10-146-202 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 2 1 (1-0-2) 
10-066-402 วิทยานิพนธ์ 2 8 (0-24-0) 
 รวม 9 หน่วยกิต 
                          รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
1. วิชาบังคับ      8 หน่วยกิต 

10-036-201 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล    3 (2-2-5) 
  (Experimental Designs and Data Analysis) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
 Principles and experiment plans, experimental designs, analysis of variance, 
regression analysis, non-parametric analysis of data for research application. 
 
10-066-201 วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์     3 (3-0-6) 
  (Advance in Applied Biology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การอภิปรายหัวข้อพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์ซึ่งก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน 
 Discussion on interested special topics in Applied Biology. 
 
10-146-201 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 1   1 (1-0-2) 
  (Applied Biology Seminar for Postgraduates I) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขาชีววิทยาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 
 Oral presentation and discussion on current topics in applied biology related to 
student thesis 
 
10-146-202 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา 2   1 (1-0-2) 
  (Applied Biology Seminar for Postgraduates II) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : สอบผ่านรายวิชา 10-146-201 และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 การน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
 Progress presentation of the student thesis 
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2. วิชาเลือก      10 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

10-066-202 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง      3 (2-3-4) 
  (Advanced Plant Biotechnology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุวิศวกรรมเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 The application of tissue culture and genetic engineering for plant breeding. 
 
10-066-203 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลขั้นสูง     3 (2-3-4) 
  (Advanced Molecular Biotechnology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 หน้าที่ของยีน กลไก และการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะส าคัญของสิ่ งมีชีวิต  
พันธุวิศวกรรมและเครื่องหมายโมเลกุลส าหรับการจ าแนกความแตกต่างและการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 Function of genes, mechanisms and gene expression of important traits, genetic 
engineering and molecular markers for plant classification and breeding. 
 
10-066-204 ชีววิทยาประยุกต์กับการพัฒนาท้องถิ่น     3 (0-9-0) 
  (Applied Biology for Local Development) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้ความรู้และวิจัยด้านชีววิทยา เพ่ือแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
 The application of biology knowledge and researchto solve local or community 
problems. 
 
10-066-205 เทคโนโลยีเซลล์พืช        3 (2-3-4) 
  (Plant Cell Technology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ การปลูกถ่ายยีน การดัดแปลงเซลล์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 Techniques in cell culture, gene transfer, cell modifications for plant breeding. 
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10-066-206 พันธุวิศวกรรมของพืช       3 (2-3-4) 
  (Plant Genetic Engineering) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ยีนที่ส าคัญในการปรับปรุ งพันธุ์ พืช เช่น ยีนต้านทานโรค แมลง และความแห้งแล้ ง  
ยีนควบคุมการให้ผลผลิต ล าดับและการตัดต่อยีน พาหะตัวน ายีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การ
ตรวจสอบผลการตัดต่อยีน และการตรวจสอบทางเคมีที่ส าคัญ 
 Important genes in plant breeding e.g. insects resistance, disease and drought 
resistance and yield controlling genes; gene sequencing and recombinants, vectors, 
genetic engineering techniques, analysis of gene recombination and important 
chemical properties.  
 
10-066-207 พันธุศาสตร์ระดับโมกุลขั้นสูง      3 (2-3-4) 
  (Advanced Molecular Genetics) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 หลักการพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ 
เทคนิคการหายีนที่น่าสนใจ การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้สิ่งมีชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต ยีนบ าบัดและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์จีโนมทรานส์คริปโตมและโปรตีโอม 
 Principles and application used in recombinant DNAtechnology, DNA markers, 
isolation of gene of interest, recombinant protein production by living organism, 
genetically modified organism, gene therapy and technology for genome, 
transcriptome and proteome analysis. 
 
10-066-208 อนุกรมวิธานขั้นสูงของแมลง      3 (2-3-4) 
  (Advanced Insect Taxonomy) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและวิธีทางอนุกรมวิธานของแมลง ทฤษฎีที่ใช้ในการจ าแนกชนิด การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสายบรรพบุรุษ 
 Principles and methods of insect systematic classification, theories of 
classification, analysis of phylogenetic relationship 
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10-066-209 กายวิภาคของพืชชั้นสูง       3 (2-3-4) 
  (Advanced plant Anatomy) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โครงสร้างภายใน พัฒนาการของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การเปลี่ยนแปลงสภาพ และการเจริญทาง
ภายวิภาคของพืชชั้นสูง 
 Internal structure, plant cell and tissue development, anatomical differentiation 
and growth in vascular plant. 
10-066-210 ชีววิทยาน้ าจืด         3 (3-0-6) 
  (Freshwater Biology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สิ่งมีชีวิต การปรับตัว การถ่ายทอดพลังงาน และโครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
น้ าจืด ทั้งที่เป็นน้ านิ่งและน้ าไหลผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อทรัพยากรในแหล่งน้ าจืด
การศึกษานอกสถานที ่
 Organisms, adaptation, energy transfer and community structure in lentic and 
lotic habitats, impact of man’s activities on freshwater resources; excursions. 
 
10-066-211 แมลงน้ า         3 (2-2-5) 
  (Aquatic Insects) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา แหล่งอาศัย การปรับตัว ชีวประวัติ ชีวประชากร  ชุมชน ความสัมพันธ์
เชิงการบริโภค อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของแมลงน้ า ความสัมพันธ์ของแมลงน้ ากับมนุษย์   การน า
แมลงน้ ามาใช้เป็นดัชนีชีวภาพส าหรับการประเมินคุณภาพของน้ าและสิ่งแวดล้อมของแหล่ งน้ าจืด 
การศึกษานอกสถานที่  
 Morphology, physiology, habitat, adaptation, life history, biopopulation, 
community, trophic relationship, taxonomy, ecology of aquatic insects, aquatic insects 
in relation to man, the use of aquatic insects as bioindicators for water quality and 
bioassessment of freshwater environment, excursions. 
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10-066-212 เรณูวิทยา         3 (2-3-4) 
  (Palynology) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 รูปร่าง ลักษณะ และอนุกรมวิธานของเรณูและสปอร์ แนววิวัฒนาการของรูปแบบเรณูและสปอร์ 
การเตรียมสไลด์ การจัดจ าแนกรูปแบบของเรณูและสปอร์เป็นหมวดหมู่ การตรวจสอบชนิดของเรณูและ
สปอร์ เน้นหนักเรณูของไม้ดอก การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น พฤกษภูมิศาสตร์ 
ธรณีวิทยา โบราณคดี และการแพทย์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมเรณูจากตัวอย่างต่างๆ เพ่ือ
ศึกษารูปร่างลักษณะ 
 Pollen and spore morphology, their taxonomy, and the evolution trends based 
on palynological evidences, microscopic slide preparations, classifications and 
identifications with emphasis on the pollen grains of Angiosperms; applications to 
other branches of science: phytogeography, geology, archaeology and medicine; 
laboratory study on palynological techniques and pollen morphology. 
 
10-066-213 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น   3 (2-2-5) 
  (Biodiversity and Local Wisdom) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที่ส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 
 Definition and significance of biodiversity and local wisdom studies of biodiversity 
of plants, animals and micro-organisms, climate change affecting biodiversity, 
biodiversity losses affecting local communities. 
 
10-146-203 ปัญหาพิเศษ         1 (0-3-0) 
  (Special Problems) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ศึกษา ค้นคว้า หัวข้อทางชีววิทยาประยุกต์ที่สนใจ และต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอ 
 Research and explorations in special fields of applied biology and presentation. 
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10-066-215 ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพกับการเป็นผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
  (Bioindustrial Business and Entrepreneurship) 
 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ การวิเคราะห์การตลาด 
และ แนวโน้มในการบริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางใน
การเริ่มหรือ พัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงการเลือกประเภทของธุรกิจ และการประเมินความเป็นไป
ได้ แผนการ ประกอบธุรกิจขนาดย่อมทางอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การ
ด าเนินงาน การบริหาร และการจัดการ การเงินและการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 Principles of marketing and consumer behavior of bioindustrial products, 
marketing analysis and trends for the consumption of bioindustrial products, concepts 
of entrepreneurship, strategies in starting and developing new business including 
selecting the type of business and evaluating possibilities to succeed, business 
planning including study of related technology, procedure, administration and 
management, financial and marketing, and business competition in bioindustrial 
enterprise. 
 
10-066-214 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล       3 (3-0-6) 
  (Molecular Genetics) 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การถ่ายทอดสารพันธุกรรม การควบคุม
การแสดงออกของยีน ความซับซ้อนของจีโนม การท าแผนที่ยีน การประยุกต์ใช้อณูพันธุศาสตร์เพ่ือ
ประโยชน์ด้านต่างๆ 
 The structure and property of nucleic acid and protein, genetic material 
transformation, regulation of gene expression, genome complexity, gene mapping and 
molecular genetics application 
 
10-056-201 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ        3 (3-0-6) 
  (Natural products)    
 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ ชีว
สังเคราะห์ รวมทั้งการสกัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 Chemical composition of natural products including types of natural products, 
biosynthetic pathway, isolation and identification of the structure of naturalproducts.  
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10-056-202 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์      3 (3-0-6) 
  (Spectroscopy of Organic Compounds)     
 การน าข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ได้แก่ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต -วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และ แมสสเปกโทรสโกปีมาใช้ในการ
หาโครงสร้างของสารอินทรีย์ 
 Structural elucidation of organic compounds using spectroscopic methods 
including IR, UV, NMR and MS 
 

3. วิทยานิพนธ์     18/36 หน่วยกิต  
10-066-401 วิทยานิพนธ์ 1       36 (0-1080) 
  (Thesis I) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 ศึกษาโดยการท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาประยุกต์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดย
ให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 1การค้นคว้าวิจัยในสาขา
ชีววิทยาประยุกต์เพ่ือเสนอเป็นวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1 
 Conducting original research in applied biology following student interest and 
supervised by the thesis supervisorsfor module A I 
 
10-066-402 วิทยานิพนธ์ 2        18 (0-54-0) 
  (Thesis II) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 ศึกษาโดยการท าวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีววิทยาประยุกต์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยให้อยู่
ในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2การค้นคว้าวิจัยในสาขา
ชีววิทยาประยุกต์เพ่ือเสนอเป็นวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2 
 Conducting original research in applied biology following student interest and 
supervised by the thesis supervisors for module A II 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.วุฒิชัย  ศรีชว่ย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 
ผลิตกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2550 
2547 

2 ผศ.รักชนก  ภูวพัฒน์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2552 
2541 

3 นางสาวสุชาดา แสงวิมาน 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ 
อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ 
พันธุศาสตร์ 

ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2554 
 

2547 
 

2544 
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3.2.3 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 ผศ.ดร.สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ ์ อาจารย์ ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.รามค าแหง 

2544 
2532 
2524 

2 ดร.อาสลัน  หิเล อาจารย์ ปร.ด.(พืชศาสตร์) 
วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2551 
2546 
2541 

3 ผศ.ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์ อาจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยาศึกษา) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ม.ขอนแก่น 
ม.บูรพา 
ม.สงขลานครินทร์ 
 

2556 
2551 
2538 

4 ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ อาจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2559 
2547 
2542 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
5 ดร.โรสนีจริยมาการ อาจารย์ คด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

คม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2557 
2549 
2546 

6 ดร.อิบรอฮีม  ซาโยะ อาจารย์ Ph.D (Biological Sciences) 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

University of 
Southampton 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.วลัยลักษณ์ 

2559 
2551 
2547 

7 ดร.แวนูรมา  เจ๊ะเมาะ อาจารย์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2552 
2544 

8 ดร.ปฏิมา ไพนุพงศ์ อาจารย์ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) 
วท.บ.(เคมี) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2545 
2542 

 
 
 



 32 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

9 ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ อาจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
2546 
2542 

10 ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
ม.ศิลปากร 

2558 
 
2547 
 
2543 

11 นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ อาจารย์ พท.บ.(แพทย์แผนไทย) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2549 
2540 
2534 

 
 
 



 33 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มีการฝึกภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   เป็นรายวิชาที่เน้นกระบวนการท าวิจัยทางชีววิทยาประยุกต์ โดยนักศึกษาต้องสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ เขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
และจริยธรรมในการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 สามารถวางแผนการวิจัยได้ 
  5.2.2 มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
  5.2.3 สามารถแก้ปัญหา โดยใช้ระเบียบการวิจัยทางชีววิทยาประยุกต์ ได้อย่างเป็น
ระบบ 
  5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล        
การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2.5 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา 
  แผน ก 1 เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น แผน ก 2 เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย 
ของชั้นปีที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ส าหรับแผน ก 1 
  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ส าหรับแผน ก 2 
5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

5.5.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
   5.5.1.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
   5.5.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอกับการใช้งาน เจ้าหน้าที่
ดูแล อุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   5.5.1.4 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์
คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการ 
    5.5.2 การท าวิทยานิพนธ์ 
 ในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรและสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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   5.5.2.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    (2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   5.5.2.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    (1) นักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
ต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน หรือข้อบังคับอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    (2) นักศึกษาตอ้งจัดท าข้อเสนอและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ยื่นต่อคณะ
ที่สังกัดโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    (3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทรหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมึคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพนธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
(4)เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม และอาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา หรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวม
จ านวนแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการ โดยโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอแนะการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้วแจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับ
สมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน 
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    (5) นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติข้อเสนอและโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   5.5.2.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 
    (1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้ครบตามจ านวน   หน่วย
กิตที่ก าหนด ตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบ และแจ้ง
ความจ านงสอบ 
    (2) นักศึกษามีสิทธิยื่นค าร้องขอเสนอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะฯ ได้
หลังจากคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีมติอนุมัติ ให้นักศึกษาผ่านการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน  
    (3) เมื่อนักศึกษาแจ้งความจ านงสอบวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
    (4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีกรรมการ  
4 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และมีอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
    (5) การสอบวิทยานิพนธ์ให้ท าโดยเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ 
    (6) นักศึกษาจะต้องสอบให้ผลการเรียนได้ระดับ S (พอใจ) โดยได้รับ
มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ 

5.5.2.4 การด าเนินการและการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วา่ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 
  5.5.3 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
   5.5.3.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษขอนักศึกษา
จากผลการสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 
   5.5.3.2 นักศึกษาผ่านความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน 
  5.3.4 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ หรือ ผลการวิจัย 
   ให้ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1  กระบวนการประเมินผล โดยกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่ การสอบ
โครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
  5.6.2  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ หรือเอกสาร
ยืนยัน การตอบรับการตีพิมพ์ในวารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceeding) 
  5.6.3 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชาและ/ หรือ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง
น้อย 3 คน 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับปัจจุบัน หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  
 
 
  



 37 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา(นอกเหนือจาก PLOs) 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  1.1.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการสอน/ กิจกรรมการ
สอนแต่ละรายวิชา 
1.1.2 จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
1.1.2.1 ไม่กระท าผิดวินัยในการสอบ 
1.1.2.2 มีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น เมื่อท า
รายงานการเขียนวิทยานิพนธ์ 
1.1.2.3 ไม่ลอกงานของผู้อื่น 
1.1.2.4 รักษาสัจจะ 

1.2 มีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้
พหุวัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
1.2.1  สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม อาทิ เช่น 
แนวคิด ข้อคิดของบุคคลต้นแบบในการช่วยเหลือ
สังคม ข่าว/กิจกรรม การช่วยเหลือสังคม 
1.2.2 ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและโครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ที่
มีความเป็นพหุวัฒนธรรม 

1.3 มีความอดทน สู้งาน มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างานในองค์กรต่างๆ  

1.3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน/กิจกรรม โครงการ ที่ต้องใช้ทั้งก าลัง
ความสามารถและระยะเวลาในการท าให้ส าเร็จ
ลุล่วง 
1.3.2 ให้ข้อมูลด้านท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ 1.4.1 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียนรู้และวิจัยแบบ
บูรณาการศาสตร์หลายแขนง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มี
ระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นด้วยหลักการ เหตุผล ค่านิยมอันดี
งาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหา
ทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน แสดงออกมาซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาต้องสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ 
    2.1.1.1 สามารถใช้วิชาการ หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม จัดการ
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ 
   2.1.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวน
และแก้ไข 
   2.1.1.3 มีส่วนสนับสนุนให้ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อทุกฝุาย  
   2.1.1.4 เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและชุมชน  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   2.1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย จากนั้นให้ผู้เรียนน าความรู้ที่
ได้ ไปใช้ในการวิเคราะห์การกระท าผิดจรรยาบรรณนักวิจัย น าข้อสรุปที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการปัญหาต่อไป  

2.1.2.2 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

2.1.2.3สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องตาม
โอกาสที่เหมาะสม 

2.1.2.4  อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.1.2.5  ฝึกให้วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จาก

กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินระหว่างเรียนโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก 
แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

2.1.3.2 ประเมินระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ สัมมนา โดยใช้
วิธีการประเมินตามข้อ 2.1.3.1 

2.1.3.3 ประเมินจากส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 
   2.1.3.4 ประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา สอบถาม หรือสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิต  

2.1.3.5 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้น
เรียน 

2.1.3.6 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้จากการสนทนาระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 

 
2.2 ความรู้  

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ และการประยุกต์ 
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตระหนักในระเบียบข้อบังคับ ที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติวิชาชีพ 

2.2.1.2 มีความเข้าใจในงานวิจัยอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถใช้ทฤษฎีหรือ
หลักการทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้งผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระบบสากล 

2.2.1.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ รวมทั้ง
ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต่อการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

2.2.1.4 มีความตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบต่องานใน
สาขาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏีและการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้เดิมโดยการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง
สารสนเทศที่เหมาะสม 

2.2.2.2 การสอนโดยใช้กระบวนการท าวิจัยในรายวิชาต่างๆ เช่น ปัญหา
พิเศษ การท าสัมมนา วิทยานิพนธ์  

2.2.2.3 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอบท าหน้าที่แนะน า น าทาง
ให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายของการเรียนรู้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
2.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบทั้งการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค

การศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
2.2.3.2 ประเมินจากการน าเสนอของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
2.2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานรายวิชาสัมมนา 

รายการการวิจัยการเขียนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การน าเสนองานวิจัยในระดับต่างๆ 
2.2.3.4 ประเมินจากการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
2.2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การสอบ

วิทยานิพนธ์ 
2.2.3.6 ประเมินจากทักษะการท าวิจัย 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลการวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถ ใช้
เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผน
และด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และใช้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยนักศึกษาควรมีสิ่ง
ต่อไปนี้ 
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2.3.1.1 สามารถจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการได้โดยใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา 

2.3.1.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และ
สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาก่อนสู่การพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

2.3.1.3 สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในงานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

2.3.1.4 สามารถวางแผนและด าเนินการ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และ
ใช้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างชัดเจน 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.2.1 การท าวิทยานิพนธ์ การท าปัญหาพิเศษ การท าสัมมนา  
2.3.2.2 การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ  
2.3.2.3 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง 
2.3.2.4 เน้นการสืบค้นและอ่านผลงานวิจัยแลละสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการมา

ก่อน 
2.3.2.5 ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีออกแบบและวางแผนการท าวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

2.3.3.1 ประเมินจากการน าเสนอของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานรายวิชาสัมมนา 

รายงานการวิจัย การเขียนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การน าเสนองานวิจัยในระดับต่างๆ 
2.3.3.3 ประเมินจากการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
2.3.3.4 ประเมินจากการน าเสนอวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การสอบ

วิทยานิพนธ์ 
2.3.3.5 ประเมินจากทักษะการท าวิจัย 

 
2..4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะการเป็นผู้น า



 42 

ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
โดยนักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

2.4.1.1   สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้ด้วยตนเอง  
2.4.1.2  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถ

ประเมินตนเองพร้อมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได ้

2.4.1.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

2.4.1.4 แสดงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการเรียนการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การ
ท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.4.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษาสาขาอ่ืนหรือสถาบันอื่น 

2.4.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อต่างๆ น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม 

2.4.2.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความ 
ร่วมมือกับผู้อ่ืน 

2.4.2.4 ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอทางวิชาการต่างๆ เช่น  
การสัมมนา การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการใน
ระดับต่างๆ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินจากทักษะในการท าวิจัย 
2.4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายเป็นรายกลุ่ม 
2.4.3.3 ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อม

บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
2.4.3.4 ประเมินการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2.4.3.5 ดูผลสัมฤทธิ์ จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการ 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ โดยต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ 

2.5.1.1  สามารถใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้
ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

2.5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการและบุคคลทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.1.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดตาม
ความก้าวหน้างานด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี  
ชีวสารสนเทศเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยระดับโมเลกุล 

2.5.1.4  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท าวิจัย 
2.5.1.5 สามารถใช้สื่อที่ทันสมัยในการเขียนและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 ส่งเสริมให้เลือกแผนการทดลอง และเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลเหมาะสมกับการวิจัย 

2.5.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2.5.2.3 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
2.5.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายรูปแบบในการท าวิจัย 
2.5.2.5 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.5.2.6 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้

ถูกต้อง และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.3.2 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต 
และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

2.5.3.3 ประเมินจากโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
2.5.3.4 ประเมินจากรายวิชาสัมมนา 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบรอง 

 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชา  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
(1 )  สามารถใช้ วิ ชาการ  หลักการ 
เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม จัดการ
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วย
ความยุติธรรม ชัดเจน โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
(2 )  สามารถวิ เ คราะห์ปัญหาด้ าน
จรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการทบทวนและ
แก้ไข 
(3) มีส่วนสนับสนุนให้ใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อทุกฝุาย  
(4) เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีความ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานและชุมชน 

(1 )  มีความรู้ ความเข้ า ใจอย่ างถ่องแท้ ใน
หลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขา
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แล ะส าม า รถ น า ค ว าม รู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติวิชาชีพ 
(2) มีความเข้าใจในงานวิจัยอย่างลึกซึ้ง โดย
สามารถใช้ทฤษฎีหรือหลักการทางวิชาการ
สนับสนุนหรือโต้แย้งผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามระบบสากล 
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
และการประยุกต์  รวมทั้ งผลกระทบของ
งานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และต่อการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(4) มีความตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่อาจมี
ผลกระทบต่องานในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(1) สามารถจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการได้โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และสามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาก่อนสู่การพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย 
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในงานในสาขา
ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวางแผนและด าเนินการ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิค
การวิจัย และใช้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างชัดเจน 
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ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้ด้วยตนเอง  
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมิน
ตนเองพร้อมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ  
(4) แสดงทกัษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

(1) สามารถใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ร่วมในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
บุคคลทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้างานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพ่ือช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยระดับโมเลกุล 
(4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท าวิจัย 
(5) สามารถใช้สื่อที่ทันสมัยในการเขียนและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1. วิชาบังคับ 
10-036-201 การวางแผนการ
ทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 

                     

10-066-201 วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

                     

10-146-201 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ 1 

                     

10-146-202 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ 2  

                     

2. วิชาเลือก 
10-066-202 เทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืชขั้นสูง 

                     

10-066-203 เทคโนโลยีชีวภาพ                      



 48 

รายวิชาในหลักสูตร 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
ระดับโมเลกุลขั้นสูง 
10-066-204 ชีววิทยาประยุกต์
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

                     

 
 

10-066-205 เทคโนโลยีเซลล์พืช                      
10-066-206 พันธุวิศวกรรมของ
พืช 

                     

10-066-207 พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลขั้นสูง 

                     

10-066-208 อนุกรมวิธานขั้นสูง
ของแมลง 

                     

10-066-209 กายวิภาคของพืช
ชั้นสูง 

                     

10-066-210 ชีววิทยาน้ าจืด                      
10-066-211 แมลงน้ า                      
10-066-212 เรณูวิทยา                      
10-066-213ความหลากหลาย                      

 



 49 

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10-146-203 ปัญหาพิเศษ                      
10-056-201 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 

                     

10-056-202สเปกโทรสโกปีของ
สารอินทรีย์ 

                     

1 0 -0 6 6 -215ธุ ร กิ จ ท า ง ด้ า น
อุตสาหกรรมชีวภาพกับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

                     

10-066-214พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล 

                     

3. วิทยานิพนธ์ 
10-176-201 วิทยานิพนธ์ 1                      
10-176-202 วิทยานิพนธ์ 2                      
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
 
ชั้นปี 1  มีความเข้าใจและวิเคราะห์บทความสมัยใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์ ออกแบบสถิติ 

ที่ใช้ในการทดลองด้านชีววิทยา วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางสถิติได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ สร้างสื่อเพ่ือน าเสนองานวิจัยใน 
รูปแบบต่างๆได้ และน าเสนองานวิจัยได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รู้จักการ 
วิเคราะห์บทความที่น่าเชื่อถือและมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการภาษาอังกฤษ  
สามารถเขียนเรียบเรียงอย่างถูกต้อง อย่างมีจรรยาบรรณ     
 

ชั้นปี 2 มีความรู้ ทักษะด้านการวิจัยทางชีววิทยาประยุกต์ น าความรู้ทางด้านชีววิทยาไป
ประยุกต์เป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์จนเป็นนิสัย 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีคณะกรรมการพิจารณา มคอ.3 และ ข้อสอบให้มีมาตรฐาน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานของมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อ
ความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ 
  2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม 
  2.2.3 ประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
  2.2.4 ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้นๆ 
  2.2.5 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการประกันหลักสูตร ให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

  2.2.6 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็น
อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหมวดที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดย
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

2. แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
กรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. แบบ ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

4. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน ตามเอกสารแนบในภาคผนวก โดยต้องมีกิจกรรมทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 

- การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

- สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
- ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

ส่งเสริมให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หรือส่งเสริมให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มั่นใจว่าอาจารย์มีความเข้าใจในหลักสูตรและ
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2.1.1กระตุ้นให้อาจารย์ใช้งานวิจัยมาเพ่ิมพูนและสร้างประสบการณ์ในการ
เรียนการสอน 
   2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมท่ีจัดขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงาน 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพอ่ืนๆ   
2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ 

   2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ 
   2.2.3 สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
   2.2.4สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นทั้ง
ระดับชาติและ นานาชาติ 
   2.2.5สนับสนุนให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
   2.2.6สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการประจ าวิชาชีพ 
   2.2.7 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการด าเนินของคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบวางแผน  

ก ากับ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.2 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาปลาย 

1.3 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์
และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

มีการควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ า
กว่า 3.51 จาก 5. 00 คะแนน  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

2.2 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

มีการติดตามร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
มีการติดตามและประเมินคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์  (แผน ก)  ของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ซึ่งมีเง่ือนไขของแต่ละแผนการศึกษา โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
 
 



3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการรับนักศึกษา 
3.1.1 คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร เพ่ือตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
3.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการรับนักศึกษาและเสนอวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีต่อๆ ไป  
3.1.3จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกใน

การศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ และมีการแนะน าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ  
3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.2.1 นักศึกษาต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อควบคุมและดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
3.2.2 นักศึกษาต้องน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาประจ าปี โดยติดตามและรายงานผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินการและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน  

 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ าตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถรองรับการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นหลักสูตรที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์  

4.2 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
และเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 



 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ 

- การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
- การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
-การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร มคอ.
2 ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1ระบบการด าเนินงานของคณะ เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทาง

กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะมีการจัดสรร
งบประมาณและครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุทดลองเพ่ิมตามความจ าเป็น เพ่ือให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ การสอน และการวิจัย ทั้งด้านหนังสือและสื่อการสอนอื่นๆ 

 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอนและน าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พอเพียงและเหมาะสม  

 

6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการสรุปผล
และน าเสนอต่อคณะฯ ในการปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 

 



 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ .2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ตามแบบมคอ .3 และมคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ .5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา      

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ .7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มี ต่อ      



ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5.00 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

 
เกณฑ์ประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในแต่ละปี   
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา  โดยคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  2.1.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชา
ภาคทฤษฎีผู้เรียนสามารถประเมินได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส าหรับวิชา
ภาคปฏิบัติผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้ประเมิน อาจารย์สามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่
สอนได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  2.2.2 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยคณะกรรมการประเมินการสอนซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชา 
  2.2.3 ฝุายวิชาการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ผลการประเมินที่เป็นข้อมูล
ปูอนกลับส่งให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา เพ่ือปรับปรุงต่อไป  
  2.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการ
สอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา และสถานการณ์ของคณะ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดย 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 2.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ   
 2.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร แหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์  
การสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม 
 2.4 วิพากษ์ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.2 คณะฯจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากองค์กรภายนอก
เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ. ศ. ๒๕๕๗ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาวิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่สนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ การวิจัยด้าน
ชีววิทยาประยุกต์ 

 

10-036-201  การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์
ข้อมูล  
10-066-201 วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์  
10-146-201  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1  
10-146-202  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 2  
10-066-202  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง  
10-066-203     เทคโนโลยีชวีภาพระดับโมเลกุลขั้นสูง 
10-066-204  ชีววิทยาประยุกต์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
10-066-205  เทคโนโลยีเซลล์พืช 
10-066-206 พันธุวิศวกรรมของพืช  
10-066-207  พันธุศาสตร์ระดับโมกุลขั้นสูง 
10-066-208     อนุกรมวิธานขั้นสูงของแมลง 
10-066-209  กายวิภาคของพืช 
10-066-210ชีววิทยาน้ าจืด 
10-066-211แมลงน้ า 
10-066-212เรณูวิทยา 
10-066-213     ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10-066-xxx พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
10-066-xxx ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพกับการ
เป็นผู้ประกอบการ 
10-056-xxx ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
10-056-xxx สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 
10-146-203  ปัญหาพิเศษ  

1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

10-066-201  แนวโน้มทางชีววิทยาประยุกต์  
10-146-201 วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1  
10-146-202  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 
10-146-203  ปัญหาพิเศษ  
10-176-201  วิทยานิพนธ์ 1  
10-176-202  วิทยานิพนธ์ 2  
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แผน ก แบบ ก 1  
1. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
2. รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต 

มีหรือไม่มีก็ได้ มี มี 

หน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
1. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
2. งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
3. รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต 

- - - 

หน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียดการปรับรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาชีววิทยาประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 
10-146-201 สัมมนาทาง
ชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 
1(1-0-2) 
(Graduate Applied Biology  
Seminar I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การน าเสนอและวิจารณ์
ผลงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา
ชีววิทยาประยุกต์ 

10-146-201 สัมมนาทาง
ชีววิทยาประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 
1 (1-0-2) 
(Graduate Applied 
Biology  Seminar I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การน าเสนอและวิจารณ์
ผลงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา
ชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องและน าไปสู่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาบัณฑิตมากยิ่งข้ึน 

10-146-203 ปัญหาพิเศษ  
3 (0-9-0) 
(Special Problems) 
เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่องหรือ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ท า ง ชี ว วิ ท ย า
ประยุกต์ที่สนใจ และต้องมีการ
เรียบเรียงน าเสนอ 
 

10-146-203 ปัญหาพิเศษ1 
(0-3-0) 
(Special Problems) 
เงื่อนไขของรายวิชา : อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
ศึกษา ค้นคว้า หัวข้อทาง
ชีววิทยาประยุกต์ที่สนใจ และ
ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. 10-066-401
 วิทยานิพนธ์ 1  
2. 36 (0-108-0) 
(Thesis I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการ
เสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
การค้นคว้าวิจัยในสาขาชีววิทยา
ประยุกต์เพ่ือเสนอเป็น
วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1 

3. 10-066-401
 วิทยานิพนธ์ 1  
4. 36 (0-108-0) 
(Thesis I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่าน
การเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์หรืออยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ศึกษาโดยการท าวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาประยุกต์ 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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โดยให้อยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 

5. 10-066-401 วิทยานิพนธ์ 2
  
6. 18 (0-54-0) 
(Thesis II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการ
เสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือ
อยู่ ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
7. การค้นคว้าวิจัยในสาขา
ชีววิทยาประยุกต์เพ่ือเสนอเป็น
วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2 

8. 10-066-401
 วิทยานิพนธ์ 2  
9. 18 (0-54-0) 
(Thesis II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่าน
การเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์หรืออยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
10. ศึกษาโดยการท าวิจัย
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
ปร ะยุ กต์  ซึ่ ง เ ป็ นหั ว ข้ อที่
นักศึกษาสนใจ โดยให้อยู่ใน
คว ามดู แ ล ของอาจ า ร ย์ ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
แผน ก แบบ ก 2 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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ตารางแสดงรายวิชาที่เพิ่มรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

รายวิชา เหตุผล 
หมวดวิชาเลือก  
10-066-215 ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรม
ชีวภาพกับการเป็นผู้ประกอบการ    
3 (3-0-6) 
(Bioindustrial Business and 
Entrepreneurship) 
 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ การ
วิเคราะห์การตลาด และ แนวโน้มในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ แนวคิดในการ
เป็นผู้ประกอบการ แนวทางในการเริ่มหรือ 
พัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงการเลือก
ประเภทของธุรกิจ และการประเมินความ
เป็นไปได้ แผนการ ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ทางอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยศึกษาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง การด าเนินงาน การบริหาร และการ
จัดการ การเงินและการตลาด และการแข่งขัน
ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมชีวภาพ  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม 

10-066-214 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
3 (3-0-6) 
(Molecular Genetics) 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การถ่ายทอดสาร
พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน 
ความซับซ้อนของจีโนม การท าแผนที่ยีน การ
ประยุกต์ใช้อณูพันธุศาสตร์เพ่ือประโยชน์ด้าน
ต่างๆ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล
ต่างๆ  
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รายวิชา เหตุผล 
หมวดวิชาเลือก  
10-056-201 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   
3 (3-0-6) 
(Natural products)    
 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประเภทของสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ และ ชีวสังเคราะห์ รวมทั้งการสกัด 
แยก และ พิสูจน์เอกลักษณ์สารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
โครงสร้างและวิถีชีวสังเคราะห์ของสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

10-056-202 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย 
3 (3-0-6) 
(Spectroscopyorganic compounds)   
  
 การน าข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ได้แก่ 
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และ แมสสเปกโทรสโก
ปีมาใช้ในการหาโครงสร้างของสารอินทรีย์ 
 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
วิธีการประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในการหา
โครงสร้างของสารอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
ตารางแสดงรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

10-146-203 ปัญหาพิเศษ  
3 (0-9-0) 
(Special Problems) 

10-146-203 ปัญหาพิเศษ1 
(0-3-0) 
(Special Problems) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

10-066-201 วิทยาการใหม่
ทางชีววิทยาประยุกต์  
1 (0-3-0) 
(Advance in Applied 
Biology) 

10-066-201 วิทยาการใหม่
ทางชีววิทยาประยุกต์  
3 (3-0-6) 
(Advance in Applied 
Biology) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและ
ของหลักสูตร 

10-066-211 แมลงน้ า 3 
(3-0-6) 
(Aquatic Insects) 
 

10-066-211 แมลงน้ า 3 
(2-2-5) 
(Aquatic Insects) 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

10-066-213 ความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3 (3-0-6) 
(Biodiversity and Local 
Wisdom) 

10-066-213 ความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
(2-2-5) 
(Biodiversity and Local 
Wisdom) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประเด็นการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ประเด็นวิพากษ์ในการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
วันพุธ ที่  16 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคาร LRC 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการร่าง

หลักสตูร 
1. หมวดที่ 1 
(ข้อมูลทั่วไป) 
ข้อที่ 6 หน้าที่2 
ข้อที่ 11.1 หน้าท่ี3 

1. ควรเปลี่ยนจากภาคการศึกษาตน้ เป็นภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
2. ควรเอาจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีอยู่ใน
พื้นที่น ามาเขียนในหัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ เพื่อเพ่ิมความนา่สนใจมากขึ้น 

แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 

2. หมวดที่ 2  
(ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร) 
ข้อที่ 1.3 หน้าท่ี6 

1. ควรเพิ่มรายวิชาเทคนคิการสกดัสารออกฤทธ์ิใน
รายวิชาเลือกด้วยในข้อเสนอแนะ ข้อที่5 
2. ให้ใช้แผนการศึกษา แผน ก1 แทนแผน ข ในส่วน
ของบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ ข้อที่1 

แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 

3. หมวดที่ 3 
(ระบบจัดการศึกษา การ
ด าเนิน และโครงสร้างของ
หลักสตูร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาวุฒิการศึกษาส าหรับแผน ข ควรเป็น 
Master of Arts (MA) หรือ Master ofScience 
(MS) 
2. พิจารณาเชิญชวนครูในพ้ืนท่ี เข้าเรียนแผน ก 
3. ให้เอาหัวข้อ 2.2.2 ข้ึนเป็นหัวข้อ 2.2.1 
4. แก้ไขรายวิชาบังคับ หน้าที่ 14 ให้เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 10-066-201 แนวโน้มทางชีววิทยาประยุกต์ 
เป็นรายวิชาวิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต ์
5. แก้ไขรายวิชาเลือก หน้าที่15 ให้เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
10-066-209 กายวิภาคของพืช  เป็นรายวิชากาย
วิภาคของพืชช้ันสูง และเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการ 
6. แก้ไขวิทยานิพนธ์ หน้าท่ี16  ให้รวม รายวิชา 10-
066-401 วิทยานิพนธ์ 1 กับ10-066-402 
วิทยานิพนธ์ 2 เป็นรายวิชาเดียวกนั 
7.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน้าท่ี 30 ให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย หน้าท่ี 63 
 
 
 
 
 

ข้อ1 ข้อ2 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้หลักสูตรนี้มเีพียงก1 และก2 
 
 
ข้อ3 แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 
 
ข้อ4แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
ข้อ5 แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 
 
 
ข้อ6 เนื่องจากในหลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา
และมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่เท่ากัน
จึงให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 
ข้อ7 หน้าที่ 30 ปรับให้ตรงกับข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับบญัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ส่วน 
หน้า63 เป็นข้บังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557  
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ประเด็นวิพากษ์ในการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการร่าง

หลักสตูร 
1. หมวดที่ 2  
(ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร) 
ข้อที่ 1.4 หน้าท่ี9 

เพิ่มข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงของ PLOs กับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและของรายวิชา 

แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 

2. หมวดที่ 3 
(ระบบจัดการศึกษา การ
ด าเนิน และโครงสร้างของ
หลักสตูร) 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาเพิม่คุณสมบตัิของผู้เขา้ศึกษา 
2. แก้ไขตัวเลข 2.2.2 เป็น 2.2.1 
3. พิจารณาแกไ้ขหน่วยกิตของรายวิชาต่อไปนี้ 
วิทยาการใหม่ทางชีววิทยาประยุกต์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่น ปัญหา
พิเศษ และวิชาแมลงน้ า 
4. พิจารณาแกไ้ขค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา
ต่อไปนี้ ปัญหาพเิศษ วิทยานิพนธ์ 1 และวิทยานิพนธ์ 
2 
5.พิจารณาแกไ้ขช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

ข้อ1แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
ข้อ2แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
ข้อ3แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
 
 
ข้อ4แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
 
ข้อ5 แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 

3.หมวดที่ 7 (การประกัน
คุณภาพหลักสตูร) ข้อที่ 7
หน้าท่ี 62 

1. แก้ไขค าว่า “อาจารย์ประจ าหลกัสูตร” เป็น 
“ผู้รับผดิชอบหลักสูตร” 
2. แก้ไขตัวเลขจาก “25%” เป็น “50%” 

ข้อ1 แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 
 
ข้อ2 แก้ไขตามผู้ทรงคณุวุฒิเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ช 
แสดงการถ่ายโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่หัวขอ้วิชาและรายวิชา 
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แสดงการถ่ายโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่หัวขอ้วิชาและรายวิชา 
 

PLOs หัวข้อ 
PLO1ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิจัย
ด้านชีววิทยาประยุกต์ เช่น ด้านชีววิทยา
โมเลกุล จุลชีววิทยา และสารสกัดชีวภาพ 
(Specific LO) 

- พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  
- กายวิภาคของพืช  
-การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 
-แนวโน้มทางด้านชีววิทยาประยุกต์ 
- การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 
-ชีววิทยาประยุกต์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
-การสัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 
 

PLO2เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (Generic LO) 

- การสัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 
-แนวโน้มทางชีววิทยาประยุกต์ 
 

PLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยในระดับสากล (Generic 
LO) 

-วิทยานิพนธ์ 

PLO4 แก้ปัญหาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ทางการวิจัย (Specific LO) 

-วิทยานิพนธ์ 
-ชีววิทยาประยุกต์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ซ 
แสดงการถ่ายโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร  
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แสดงการถ่ายโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
 

PLOs 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

ข้อ 1 ข้อ 2 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการวิจัยด้านชีววิทยา
ประยุกต์ เช่น ด้านชีววิทยาโมเลกุล 
จุลชีววิทยา และสารสกัดชีวภาพ 
(Specific LO) 

 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ชีววิทยาเพ่ือการวิจัยในด้านที่
เกี่ยวข้องได้ 

 

PLO2เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (Generic 
LO) 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ชีววิทยาเพ่ือการวิจัยในด้านที่

เกี่ยวข้องได้ 

 

PLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยในระดับสากล 
(Generic LO) 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ 

PLO4 แก้ปัญหาท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน
ขององค์ความรู้ทางการวิจัย 
(Specific LO) 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ชีววิทยาเพ่ือการวิจัยในด้านที่

เกี่ยวข้องได้ 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวสุชาดา แสงวิมาน 
   (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suchada Saengwiman 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน    : อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3890000174931 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ 
เขตการศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000   

E-mail: suchada.s@pnu.ac.th โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาดุษฏีบัณฑิต 
(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พันธุศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
การแสดงออกของยีน 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล ชีววิทยาของเซลล์ 
8. ประสบการณ์การท างาน 

1) นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ปี พ.ศ.2547) 
2) นักวิทยาศาสตร์ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ (ปัจจุบันสถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี พ.ศ. 2550-2554) 
3) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ปี 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)  
9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 

1. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2547 ณ.ศูนย์แสดงสินค้าและ
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การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์
มะละกอที่ได้รับการถ่ายฝากยีนจากเชื้อไวรัสจุดวงแหวนมะละกอ” 

2. ผู้เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2548 ณ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “การแยกยีนเอกโซกลูคาเนสจาก
เชื้อราทนร้อน Syncephalastrumracemosum(TR169)” 

3. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2550 ณ.มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “การศึกษาการแสดงออกของยีน 
Ecdysteroid receptor (EcR-A และ EcR-B) ในลูกน้ ายุงลาย” 

4. ผู้เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ในหัวข้อ “Identification of Bacillus 
thuringiensisCry4Ba toxin receptors by RNA interference knockdown of 
glycosylphosphatidylinositol-linked aminopeptidase N transcripts in 
Aedesaegypti larva” 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Saengwiman, S., A. Aroonkesorn, P. Dedvisitsakul, S. Sakdee, S. Leetachewa, C.  

  Angsuthanasombat, and K. Pootanakit. "In Vivo Identification of Bacillus  
  Thuringiensis Cry4ba Toxin Receptors by RNA Interference Knockdown of  
  Glycosylphosphatidylinositol-Linked Aminopeptidase N Transcripts in  
  Aedes Aegypti Larvae." Biochem Biophys Res Commun407, no. 4 (2011):  
  708-13." 

Pradabsang, C., Saengwiman, S., Chelae, C., Duangwang. R. “Comparative study of  
  antioxidant activity and total phenolic content of ethanolic extracts from  
  local medicinal plants in Narathiwat province” Proceddings The 6th  
  International conference on Natural Products for Health and Beauty           
  (NATPRO6), Khon Kaen, Thailand 21-23 January 2016 pp 208-212. 

สุชาดา แสงวิมาน  อาซียัน กูโน และวุฒิชัย ศรีช่วย “การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม 
  ของกล้วยหินในจังหวัดนราธิวาส โดยเทคนิคอาร์เอพีดี (Random Amplified  

Polymorphic DNA)” 2559 วารสารพืชศาสตร์ สงขลานครินทร์ (3) ฉบับพิเศษ :  
17-22 

เจะซูไรดา เจะแล, สุชาดา แสงวิมาน, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, จารุวรรณ ประดับแสง. (2561).  
  สารประกอบฟีนอลิกรวม การ 

ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบไม้สีทอง. การ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border  
Thailand เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ 
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ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นราธิวาส ประเทศไทย  
34-44 

รัตนาภรณ์ ด้วงหวัง, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, สุชาดา แสงวิมาน, จารุวรรณ ประดับแสง. (2561).สาร 
  ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหัวมันเงาะในจังหวัดนราธิวาส. การ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border  
  Thailand เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ 
  ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561นราธิวาส ประเทศไทย  
  45-57. 

ชลธิชา แสงวิมาน, สุชาดา  แสงวิมาน, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, จารุวรรณ ประดับแสง. (2561).  
  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบใยบังใน 
  จังหวัดนราธิวาส.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 Research  
  Southern Border Thailand เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ 
  ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  
  นราธิวาส ประเทศไทย 248-255. 

สุชาดา แสงวิมาน, ชลธิชา แสงวิมาน, อาซียัน กูโน. (2561). การศึกษาความหลากหลายทาง 
  พันธุกรรมของย่านนางด า (Gynochthodessublanceolata) ในจังหวัดนราธิวาสโดย 
  เทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border Thailand เรื่อง การ 
  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในยุค  

Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นราธิวาส ประเทศไทย.23-31. 
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10. ภาระการสอน  
ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-146-201 
สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 
 
10-146-201 
สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 
 
10-066-203 
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับโมเลกุลชั้นสูง 
 
10-146-203 
ปัญหาพิเศษ 

1(1-0-2) 
 
 
 
 
1(1-0-2) 
 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (0-9-0) 
 

อาจารย์
เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์
เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์
เจ้าของ
รายวิชา 
 
อาจารย์
เจ้าของ
รายวิชา 
 

10-146-201 
สัมมนาทาง
ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 
10-146-201 
สัมมนาทาง
ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 
10-066-203 
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับโมเลกุล
ชั้นสูง 
10-146-203 
ปัญหาพิเศษ 

1(1-0-2) 
 
 
 
 
1(1-0-2) 
 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (0-9-0) 
 

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ-นามสกุล    นายวุฒิชัย ศรีช่วย 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3960100077265 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

ผลิตกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

 
5. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
วุฒิชัย ศรีช่วยและสมปอง เตชะโต. 2556. การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

  เขากวางอ่อน (Phalaenopsiscornu-cervi (Breda) Blume&Rchb) โดยการชักน า 
  เป็นพืชต้นใหม่จากแคลลัส. การประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 “พืชศาสตร์สู่ 
  ประชาคมอาเชี่ยน” ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา. 
  (13-14 สิงหาคม 2556) 

Puwaphut, R., Srichuay, W., Chantharawadi. R. and Kuno, A.S. 2017.Genetic  
  Diversity of Local Rice (Oryzasativa L).inNarathiwat Province. International  
  Malaysia-Indonesia-Thailand.Symposium on Innovation and Creativity  
  (iMIT- Sic). Malaysia. 

Srichuay, W. and Te-chato, S. 2007.Isolation and Culture of Protoplasts of  
    Rhynchostylisgigantea. Physical Science and Technology Proceedings 7th  

  National Graduate Reseach Conference, Prince of Songkla University,  
  Surat-thani Campus.Surat-thani.Thailand. (April 4-5, 2007)  

Srichuay, W. and Te-chato, S. 2012.Analysis somaclonal variation in vitro culture  
  rubber tree  (HeveabrasiliensisMuell. Arg.) by simple sequence repeat  
  (SSR) and flow cytometry. Innovations in Agriculture and Natural    
  Resources.Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,  
  Songkhla, Thailand. (November 13, 2012) 
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ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 
สุชาดา แสงวิมาน, อาซียัน กูโน และวุฒิชัย ศรีช่วย. 2559. การศึกษาความหลากหลายทาง 

  พันธุกรรมของกล้วยหินในจังหวัดนราธิวาสโดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารพืชศาสตร์ 
  สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 17-22. (Thai Journal Impact Factors: 0.061) 

อดินันท์เจ๊ะซู, วุฒิชัย ศรีช่วย, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ฮาซัน ยาเด็งและการีม เมะเฮาะ. 2560. การ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไบโอรีแอคเตอร์โดยการสร้างปั๊มรีดท่อสายยางที่ควบคุม 
  ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ านวนมาก. วารสาร 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9(1): 151-160. (Thai Journal Impact Factors:  
  0.356) 

รักชนก ภูวพัฒน์, วุฒิชัย ศรีช่วย และมูฮ ามัดบาคอรี ยูโซ๊ะ. 2560. การเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ 
  ทางชีวภาพจากล าต้นและใบของตะไคร้หอมในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส. วารสาร 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(1): 136-142. (Thai Journal Impact Factors:  
  0.356) 

ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์ และวุฒิชัย ศรีช่วย. 2560. การเปรียบเทียบปริมาณแอนโธไซยานิน 
  ในแคลลัส กลีบดอกและใบอ่อนของต้อนกุหลาบหนู. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 
  นครินทร์. 9(1): 143-150. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2558. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซ 
  มาติกเอ็มบริโอยางพาราจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรในหลอดทดลองโดย 
  เครื่องหมาย SSR และโฟลไซโทเมทรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2(2): 27-31.  
  (Thai Journal Impact Factors: 0.061) 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2557. การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้เขา 
  กวางอ่อน (Phalaenopsiscornu-cervi (Breda) Blume&Rchb). โดยการชักน าเป็น 
  พืชต้นใหม่จากแคลลัส. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 1(2): 13-18. (Thai Journal  
  Impact Factors: 0.061) 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2557. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ 
  ยางพาราในหลอดทดลองโดยเครื่องหมาย Random Amplified Polymorphic DNA  
  (RAPD). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 6(2): 117-124. (Thai Journal  
  Impact Factors: 0.356) 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2557. ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการท าให้ปลอดเชื้อใน 
  การ.เพาะเลี้ยงสับปะรดภูแลด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์. แก่นเกษตร 42(พิเศษ 3):75- 
  80. (Thai Journal Impact Factors: 0.097) 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2557. ผลของรูปแบบการตัดแต่งเมล็ดและระยะพัฒนาการ 
  ของคัพภะต่ออัตราการเจริญเป็นต้นกล้าของยางพาราในหลอดทดลอง. วารสารวิชชา.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 33: 9-19. (Thai Journal Impact Factors:  
  N/A) 
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วุฒิชัย ศรีช่วย และสมปอง เตชะโต. 2551. การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์กล้วยไม้ช้าง 
  แดง. วารสารเกษตร 24: 187-198. (Thai Journal Impact Factors: 0) 

Srichuay, W., Kalawong, S., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.Callus induction and  
  somatic embryogenesis from anther culture of HeveabrasiliensisMuell.  
  Arg. Kasetsart Journal (Natural Science) 48(3): 1-12. (Impact Factors: 0.230) 

Srichuay, W., Kalawong, S. and Te-chato, S. 2014.Effect of seasonal collection on  
  callus induction, proliferation and somatic embryogenesis from  
  antherculture of HeveabrasiliensisMuell. Arg. African Journal of  
  Biotechnology 13: 3560-3566. (Impact Factors: 0.480) 

Kalawong, S., Srichuay, W., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.The establishment of  
  Agrobacterium –mediated gene transformation in rubber tree through  
  organized explants. Journal of Agricultural Technology. 10: 493-503. 

Kalawong, S., Srichuay, W., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.Microcutting as a tool  
  for propagation and genetic transformation in rubber tree. Thaksin  
  University Journal. 17(4): 15-25. Kalawong, S., Srichuay, W. and Te-chato, S.  
  2014.The effect of Agrobacterium densities and inoculation  

times on gene transformation efficiency in rubber tree. African Journal of  
Biotechnology. 13(23): 2321-2329. 

Srichuay, W. and Te-chato, S. 2012.The effect of explants plant growth regulators  
  and silver nitrate on in vitro callus induction in HeveabrasiliensisMuellArg.  
  Journal of Agricultural Technology. 8: 2127-2135. 

Te-chato, S., Kongruk, S. and Srichuay, W. 2010.Micropropagation of Chang  
  Daeng(Rhynchostylis rubrum) by embryogenic callus. Journal of  
  AgriculturalTechnology. 6: 589-597. 
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6. ภาระการสอน 

  
  

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-036-201การ
วางแผนการ
ทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูล
   
10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
  
  
  
 
 

3 (2-2-5)
 
  
 
 
1 (1-0-3) 
 
 
 

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 

10-036-201การ
วางแผนการ
ทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูล
   
10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 
10-066-215
ธุรกิจทางด้าน
อุตสาหกรรม
ชีวภาพกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ
  

3 (2-2-5)
 
  
 
 
1 (1-0-3) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ-นามสกุล    นางรักชนก ภูวพัฒน์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 9699 00127 44 3 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

ชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(เคมี-ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
5.ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Puwaphut, R. and Puwaphat, R. (2017).Ozone Generation to Inhibit Longkong  

  Ripening.International Conference on Innovative Research in Engineering  
  Sciences, Technology and Management (IRESTM).,Hongkong. (September  
  27, 2017) 

Puwaphut, R., Srichuay, W., Chantharawadi. R. and Kuno, A.S. (2017).Genetic  
  Diversity of Local Rice (Oryza sativa L.) inNarathiwat Province.  
  International Malaysia-Indonesia-Thailand.Symposium on Innovation and  
  Creativity (iMIT- SicMalaysia. 

Wattanapan, N., Puwaphut, R., Daengrot C., Mata, A.S. and Binputeh, K. 2017.  
     Bioactive Compound Production from SachaInchi(Plukenetiavolubilis  
    L.).International Malaysia-Indonesia-Thailand. Symposium on Innovation  

  and Creativity (iMIT- Sic). Malaysia. 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
รักชนก ภูวพัฒน์. 2559. การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตสารทุติยภูมิจากใบ 

  อ่อนใบเพสลาดและใบแก่ของถั่วดาวอินคาเพ่ือรองรับการผลิตใบชาเพ่ือชุมชน ของ 
  จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์. 8(2) : 125-133. (Thai  
  Journal Impact Factors: 0.356) 
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รักชนก ภูวพัฒน์, มูฮ ามัดบาคอรี ยูโซ๊ะ และโซเฟีย เมฆารัฐ. 2559. การศึกษาอายุที่เหมาะสม 
  ของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. วารสาร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 8 (1) : 90-100. (Thai Journal Impact Factors:  
0.356) 

รักชนก ภูวพัฒน์, วุฒิชัย ศรีชว่ย และมูฮ ามัดบาคอรี ยูโซ๊ะ. 2560. การเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ 
  ทางชีวภาพจากล าต้นและใบของตะไคร้หอมในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส. วารสาร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(1): 136-142. (Thai Journal Impact Factors:  
0.356) 

 
6. ภาระการสอน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาระการสอน 
ทีม่ีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 
10-066-204
ชีววิทยาประยุกต์
กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  
  

1 (1-0-3) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 
10-066-204
ชีววิทยาประยุกต์
กับการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 
10-066-214 
พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล  

1 (1-0-3) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
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 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล    นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 9699 00189 10 4 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วท.ม.) 

เภสชัวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 2532 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วท.บ.) 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2524 

 

5.ผลงานทางวิชาการ (การคน้ควา้วิจยัหรือการแตง่ต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Pradabsang C., Saengwiman S., Srisawat S. (2017). Antibacterial Activity of Leaves  

  Extract from Bauhinia aureifolia in Narathiwat Province.  International  
  Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity  
  (iMIT-SIC), Malaysia. 

Chelae C., Pradabsang C., Srisawat S. (2017).DPPH Free Radical Scavenging Activity  
  of Bauhinia aureifolia Extract in Narathiwat Province.  International  
  Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity  
  (iMIT-SIC), Malaysia. 

Pradabsang, C., Srisawat, S., Srichuay, W., Saengwiman, S. (2015).Screening for  
  antibacterial activity of local herb extracts. The 1st International  
  Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015). Khonkaen,  
  Thailand.(January 28 - 30, 2015) 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, พนม สุขจันทร์, จารุวรรณ ประดับแสงและสมนึก ลิ้มเจริญ. 2556.  

  พืชสมุนไพรประจ าถิ่นและภูมิปัญญาการประยุกต์ใช้ส าหรับการแพทย์พ้ืนบ้านในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(4); 1-14. (Thai  

Journal Impact Factors: 0.188) 
จารุวรรณ ประดับแสง, ซูรายา ดีมะ, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์และสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์. 2560. การศึกษา 

  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปลือกผลลังแขเพ่ือใช้ประโยชน์ทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ.  
  วารสารเภสชัศาสตร์อีสาน. 13 (พิเศษ), 41-51. (Thai Journal Impact Factors:  
  0.085) 
 

6. ภาระการสอน 

 
  

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-402 
วิทยานิพนธ์ 2 

6 (0-18-0) อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 

10-066-402 
วิทยานิพนธ์ 2 

6 (0-18-0) อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
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 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ (ภาษาไทย)   ดร.อาสลัน  หิเล 
 (ภาษาอังกฤษ)  AslanHilae, Ph.D. 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 อาจารย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
 
3. สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ 
เขตการศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร 08-6488-4388 
aslan_h@hotmail.com มือถือ 089-6582914 
 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
5. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก  
 
6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
7. ประสบการณ์การท างาน  
 1.นักเกษตร (ลูกจ้างชั่วคราว) ส านักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 2542-2543 
 2.ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ “การผลิตกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบ
อ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูง” ประจ าปี 2544-2545 
 3.อาจารย์พิเศษสอนวิชาเคมี โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ ปี 2544-2546 อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 
 4.ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูกระดับปริญญาตรี ปี 2543-
2549 ให้กับนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 5. ผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ ามัน
คุณภาพดี” เป็นโครงการร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

mailto:aslan_h@hotmail.com
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 6.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของ SSE 
(secondary somatic embryo) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีที่
เพาะปลูกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจ าปีงบประมาณ 2551-2552 
 7. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2550 
 8. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2556 
 10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 
 11. ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 
2554-ปัจจุบัน 
 12.อาจารย์ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                      
ปี 2549 – ปัจจุบัน 
 13. คณะกรรมการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรปี 2557 
 14. รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ปี 2553-ปัจจุบัน 
  
8. ประวัติการเป็นวิทยากร 
 1. วิทยากรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกครั้งที่ 1-3 ปี 2544 ภาควิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2. วิทยากรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมังคุดครั้งที่ 1-3 ปี 2545 ภาควิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3.  วิทยากรอบรมเรื่อง “การขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจของภาคใต้โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อปาล์ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 17 สิงหาคม 2550 
 4.   วิทยากรอบรมการเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ตุลาคม 2550 
 5. วิทยากรการเขียนโครงการวิจัยโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย ณ มหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ 2550 
 6. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ครั้งที่ 1 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2551 
 7.  วิทยากรและผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552 
 8.  วิทยากรและผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6-7, 13 กุมภาพันธ์ 2553 
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 9.  วิทยากรอบรมโครงการ Science camp ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 10. วิทยากรและผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ
ของภาคใต ้ครั้งที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6, 12กุมภาพันธ์ 
2554 รุ่นที่ 2 12-13กุมภาพันธ์ 2554 
 11. วิทยากรและผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 4-5, 11กุมภาพันธ์ 2555  
 12. วิทยากรผู้จัดและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ครั้งที่ 6 - 7 ปี 
2556 - 2557 
 13. วิทยากรโครงการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางและต่ าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประจ าปีการศึกษา 2556 
 14. ร่วมจัดโครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววทิยา และภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 24 มีนาคม 2557 - 4 เมษายาน 2557 
 15. วิทยากร เรื่องแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ให้กับคณาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ วันที่ 9 กันยายน 
2557 
 
9. ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 
 1. ทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปี 2546 - 2548) 
 2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ South West Agricultural University, Chong 
Qing, China วันที่ 15-29 เมษายน 2548 
 
10. การน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. นิทรรศการเรื่องการผลิตปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีจ านวนมากโดยใช้ SSE เป็นเครื่องมือในการ
ขยายพันธุ์ ไปน าเสนอในงาน การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 
2006) ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 2. ผู้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย
ครั้งที่3 ระหว่าง วันที่18-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. ผู้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 
 
11. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Molecular and Cellular Biology Laboratories 
(หลักสูตรเข้มข้น)  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่ 14-31 มีนาคม 
2548 
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 2. ฝึกอบรมเรื่อง“เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้นเพ่ือการศึกษาและวิจัยความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 3. ฝึกอบรมหลักสูตร “การท าวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18-20 
สิงหาคม 2550 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

4. ศึกษาดูงานเรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท PHEWE ณ ประเทศเยอรมัน      
1-11 พฤศจิกายน 2555 

5. ศึกษาดูงานเรื่องการจัดท าวารสารระดับนานาชาติ ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน เดือน
ธันวาคม 2555 
 

12. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ธนวดี  พรหมจันทร์,อาสลัน  หิเลและสมปอง เตชะโต. 2552. การตรวจสอบความแปรปรวนทาง 

  พันธุกรรมของต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนของปาล์มน้ ามัน.  
  วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ต.ค.2552) :211-218 

อาสลัน  หิเล และสมปอง  เตชะโต. 2545. การปรับปรุงวิธีการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ผ่าน 
  กระบวนการโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ ามันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อน. การ 
  ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย  ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19    
  กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา. 

สมปอง เตชะโต, อาสลัน หิเลและอิบรอเฮม ยีด า. 2547. การชักน าเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสและ 
  พืชต้นใหม่จากใบอ่อนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตดี. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 26: 617- 
  628. 

Te-chato, S, Hilae, A and In-peuy, K. 2008. Effects of cytokinin  types  
and concentrations on growth  and  development of cell suspension  
culture of oil palm. Journal of Agricultural Technology  4(2): 157-163. 

Te-chato, S. and Hilae, A. 2007.High-frequency plant regeneration through  
secondary somatic embryogenesis in oil palm (ElaeisquineensisJacq.var.  
tenera). Journal of Agricultural Technology 3(2): 345-357. 

Hilae, A. and Te-chato, S. 2005.Effects of carbon sources and strength of MS  
medium on germinationof somatic embryos of oil Palm  
(ElaeisquineensisJacq).Songklanakarin J. Sci. Technol 27(Suppl.3): 629-635.. 

Te-chato, S., Hilae, A. and Moosikapala, L. 2005.Microcolony formation from  
embryogenic callus-derived protoplasts of oil palm. Songklanakarin J. Sci.  
Technol 27: 685-691. 

Te-chato, S., Hilae, A. and Yeedum, I. 2003. Histological study on oil palm of  
somatic embryos development as affected by sources of leaf explants and  
auxin Thai J. Aric. Sci 36: 243-250. 
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Te-chato, S., Hilae, A. and Yeedum, I. 2002. Improve callus induction and  
embryogenic callus  formation from cultured young leaves of oil palm  
seedling. Thai J. Aric. Sci 35: 407-413.6.  

 
13.ภาระการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยูแ่ลว้ ที่จะมีในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนใหม/่ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หนว่ยกิต 

ภาระงานท่ี
รบัผิดชอบ 

รายวชิา จ านวน
หนว่ยกิต 

ภาระงานท่ี
รบัผิดชอบ 

10-066-402 

วิทยานิพนธ ์2 

6 (0-18-0) อาจารยผ์ูส้อนรว่ม 10-066-402 

วิทยานิพนธ ์2 

6 (0-18-0) อาจารยผ์ูส้อน
รว่ม 
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 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล    นางกิติยา ถาวโรฤทธิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 400700002 56 2 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

ชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.ศึกษาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

 
5. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
กิติยา ถาวโรฤทธิ์, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ และนฤมล แสงประดับ. 2560. ความหลากหลายของ 

  แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮา 
  ลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(3) 149- 
  161.(Thai Journal Impact Factors: 0.356) 

กิติยา ถาวโรฤทธิ์ และนฤมล แสงประดับ. 2559. ความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัว 
  อ่อนแมลงหนอนปลอกน้ าในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และ 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. วารสารมหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  
  8(1) 101-110. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 

Thawarorit, K., Sangpradub, N. and Morse, J.C. 2013.Five new species of the genus  
     Cheumatopsyche (Trichoptera: Hydropsychidae) from the Phetchabun  

  Mountains, Thailand. Zootaxa3613 (5): 445-454. (Impact Factors: 01.060) 
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5.1 การน าเสนอผลงาน 

Thawarorit, K. and Sangpradub, N. 2011. Preliminary survey on 
Hydropsychidae(Insecta: Trichoptera) in the National Parks of Phetchabun 
Mountains, Thailand. The 2 nd International Conference on Applied 
Science and the 3rd International Conference on Science and Technology 
for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region. March 
24-25, 2011. p. 89. 

Thawarorit, K. and Sangpradub, N. 2011. Preliminary study on diversity of 
Hydropsychidae (Insecta: Trichoptera) in ThungSaleangLuang and 
PhuHinRrongKla National Parks, Phitsanulok Province, Thailand. The 1st 
Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. May 2-4, 2011. p. 
196. 

Thawarorit, K., Sangpradub, N. and Morse, J.C. 2012. Diversity and Distribution of 
Hydropsychidae       (Insecta: Trichoptera) in PhuKradueng National Park, 
Northeastern Thailand. CHE-USDC Congress V in Thailand. November 14-
16, 2012. (Oal presentation) 

Thawarorit, K. and Sangpradub, N. 2013. Description of the larvae of 
Cheumatopsycheglobosa Ulmer, 1910 (Trichoptera: Hydropsychidae) from 
Northeastern, Thailand. The 3nd Conference on Taxonomy and 
Systematics in Thailand. May 11-13, 2013. pp. 208-209. 

Thawarorit, K., and Sangpradub, N. 2015. Diversity and Distribution of larval 
caddisflies (Insecta: Trichoptera) in PhuKhieo Wildlife Sanctuary, 
Chaiyaphum Province. The 5th Conference on Taxonomy and Systematics 
in Thailand. May 25-27, 2015. pp. 236-237 

นูรอห์เต๊ะ และกิติยา ถาวโรฤทธิ์. 2561. ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ าวงศ์  
Hydropsychidae ในน้ าตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส. การ 
ประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาทิกส์ในประเทศไทยครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 21-23 พฤษภาคม 2561. (น าเสนอแบบ 
โปสเตอร์) 
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6. ภาระการสอน 

 
  

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-211 
แมลงน้ า 
 
 
10-034-210 
ชีววิทยาน้ าจืด 

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

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 

10-066-211 
แมลงน้ า 
 
 
10-034-210 
ชีววิทยาน้ าจืด 

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

อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
 
 
อาจารย์เจ้าของ
รายวิชา 
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 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ 
   (ภาษาอังกฤษ): NararatnWattanapan, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 9699 00271 52 8 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขต
การศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: wnararatn@gmail.com โทรศัพท์ 087-9679425  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

2559 

การศึกษามหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(วิทยาเขตสงขลา) 

2552 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

2547 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

2542 

 
6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
การเจริญและการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี  
 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ 
 
8. ประสบการณ์ท างาน 

1) อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ปี 
พ.ศ. 2549 

            - ปัจจุบัน) 
2) หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   
    นราธิวาสราชนครินทร์ (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560) 
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3) หัวหน้างานแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาส  
    ราชนครินทร์ (ปัจจุบัน) 

9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Nararatn W., Rugchanok P., Charuwan D., Sorya M. and Khatiyah B. 2017.Bioactive 

compound production from SachaInchi(PlukenetiavolubilisL.).The 1st 
International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on innovation and 
creativity (iMIT2017). Malaysia. (July 26-27, 2017) 

Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2014.Influence of elicitors on seed 
germination and development of lady’s slipper orchid. 29th International 
Horticultural Congress.Queensland, Australia. (August 17-22, 2014) 
Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2014.Effect of Elicitors on 
Seed Germination and Development of Paphiopedilum callosumvar. 
sublaeve(Rchb.f.) P.J. Cribb.The 2nd International Synmposium 
IOS.Bangkok, Thailand. (February 19-21, 2014) 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2016.Effects of natural additives on  

  asymbiotic seed germination and growth of endangered lady’s slipper  
  orchid: Paphiopedilum callosum var.sublaeve. Princess of Naradhiwas 

University Journal: Science and Technology. 8(3); 109-120. (Thai Journal 
Impact Factors: 0.356) 

 
10. ภาระการสอน 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วย
กิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วย
กิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

1 (1-0-
3) 
 
 

อาจารย์ผู้สอนร่วม 
 
 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

1 (1-0-
3) 

อาจารย์ผู้สอนร่วม 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล    นางโรสนี   จริยะมาการ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 9699 00331 10 5 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ค.ด.) 

การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) 

การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

ครุศาสตรบัณฑิต  
(ค.บ.) 

มัธยมศึกษา
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป-
ฟิสิกส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

 
5.ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
- 
6. ภาระการสอน 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-036-201การ
วางแผนการ
ทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3 (2-2-5)
 
  
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 

10-036-201การ
วางแผนการ
ทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3 (2-2-5)
 
  

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
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 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 

 
1. ชื่อ-นามสกุล    นายอิบรอฮีม  ซาโยะ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3941100061491 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
Ph.D. Biological 

Sciences 
The University of Southampton 2559 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

กายวิภาคศาสตร์
มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2547 

 
5.ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน  
Sayoh, I., Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Boonyoung, P., 

Rundorn, W. and Mitranun, W. 2008. “Histopathological Assessment of 
Young Coconut Juice on Cutaneous Wound Healing of Ovariectomized 
Rats” Proceedings of the 31th Annual Conference of the Anatomy 
Association of Thailand, Pethchaburi, Thailand. (April 30-May 2, 2008)  

Sayoh, I., Suksaad, S., Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P. and 
Boonyoung, P. 2010. “Young Coconut Juice accelerates cutaneous wound 
healing by downregulating macrophage migration inhibitory factor (MIF) in 
ovariectimized rats” Proceedings of the 33th Annual Conference of the 
Anatomy Association of Thailand, Nakornratchasima, Thailand. (April 28-
30, 2010) 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Mitranun, W. and Sayoh, I.2016.Beneficial 

effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver 
profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings. Songklanakarin 
Journal of Science & Technology, 38 (1), 57-65. (Impact Factors: 0.310) 
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Radenahmah N., Suwansa-ard S. and Sayoh, I.2015 Young Coconut Juice  

  Accelerates Cutaneous Would Healing by Downregulating Macrophage  
  Migration Inhibitory Factor (MIF) in Ovariectomized Rats:  

Preliminary Novel Findings, Songklanakarin J. Sci. Technol., 37, 417-423.  
(Impact Factors: 0.310) 

Radenahmad N., Saleh F., Sayoh I., Sawangjaroen K., Subhadhirasakul P.,  
Boonyoung P., Rundorn W. And Mitranun W. 2012.Young Coconut Juice 
Can Accelerate: The Healing Process of Cutaneous Wounds, BMC 
Complementary and Alternative Medicine, 12, 252. (Impact Factors: 4.220) 

Sayoh, I., Radenahmad, N., Kirirat, P., Boonyoung, P., Janjula, C. and Mitranun, W.  
  2008.Changes of Argyrophil Endocrine Cells in The Gastrointestinal Tract of 

Ovariectomized Rats Fed with Young Coconut Juice, Malaysian Journal of 
Microscopy (MJM), 4, 237-245. (Impact Factors: 0.080) 

 
6. ภาระการสอน 

  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 

1 (1-0-3) 
 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

1 (1-0-3) อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 



 131 

 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล    นางสาวปฏิมา ไพนุพงศ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3929900031365 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

 
5.ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Maha, A., Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S.,  

  Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J. (2018)  
  Blennolide derivatives from the soil-derived fungus  
  Trichodermaasperellum PSU-PSF14.Tetrahedron, 74, 5659-5664. 

Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Sakayaroj, J., Srimaroeng, C.,  
 Ontawong, A., Duangjai, A.,Muangnil, P., Muanprasat, C. (2018)Asperidines 
A-C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the soil-derived fungus 
Aspergillussclerotiorum PSU-RSPG178.Bioorganic and Medicinal Chemistry, 
26, 4502-4508. 

Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Kanjanasirirat,  
  P., Borwornpinyo, S.,Akrimajirachoote, N., Yimnua C., Muanprasat, C.  
  (2018)Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus  
  unguis PSU-RSPG204. Tetrahedron, 5691-5699. 

Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J.  
  (2017).Diphenyl ethers andindanones from the soil-derived fungus  
  Aspergillus unguis PSU-RSPG204. Tetrahedron, 73, 5920-5925. 
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Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S.,  
  Phongpaichit, S.,Preedanon, S., Sakayaroj, J. (2017).γ -Butenolide and  
  furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillussclerotiorum  
  PSU-RSPG178.Phytochemistry, 137, 165–173. 

Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S.,  
  Bowornwiriyapan, K., Muanprasat, C.,Srimaroeng, C., Duangjai, A., Sakayaroj,  
  J. (2016). Lovastatin Analogues from the Soil-Derived Fungus  
  Aspergillussclerotiorum PSU-RSPG178. Journal of Natural Products, 79,  
  1500–1507.  

Rukachaisirikul, V., Phainuphong, P., Sukpondma, Y., Koysomboon, S.,  
  Sawangchote, P., Taylor, W. C. (2003). Caged-Triprenylated and – 
  TetraprenylatedXanthones from the Latex of Garciniascortechinii.Journal  
  of Natural Products, 66, 933–938. 

Rukachaisirikul, V., Phainuphong, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Taylor, W. C.  
  (2005). Antibacterial Caged-TetraprenylatedXanthones from the Stem Bark  
  of Garciniascortechinii. PlantaMedica, 71, 165–170.  

 
6. ภาระการสอน 

 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

  10-056-201
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
 
10-056-202 
สเปกโทรสโกปี
ของสารอินทรีย์ 
 

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

ผู้ประสานงาน
รายวิชาและ
สอน 
 
ผู้ประสานงาน
รายวิชาและ
สอน 
 



 133 

 
 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 

 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  : นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ 
    (ภาษาอังกฤษ) : Mr.PongpanSuksupan 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3960400068555 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขต
การศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: Sailomrin@gmail.com โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533 

แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการผดุง
ครรภ์ไทย 
เลขที่ พท.ผ.3397 

 2552 

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม
ไทย 
เลขที่ พท.ว.14921 

 2546 

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
ไทย 
เลขที่ บ.ภ.15002 

           2540 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แพทย์แผนไทย การระงับข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แพทย์แผนไทย การระงับข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

8. ประสบการณ์การท างาน 
1)นักวิจัยสนาม โครงการวิจัยปุาชุมชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปี พ.ศ. 2535 –  
    พ.ศ. 2537) 
2)นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี และส านักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2541–พ.ศ. 2555) 
3)ครูผู้รับมอบตัวศิษย์แพทย์แผนไทย (ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน) 
4)อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ปี พ.ศ. 2555 
-ปัจจุบัน) 
 

9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ และอาตีกะ ยะโกะ. 2558. การส ารวจความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน
ชุมชนท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558.เรื่อง การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. (5 สิงหาคม 2558.) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
กิติยา ถาวโรฤทธิ์, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์และนฤมล แสงประดับ. 2560. ความหลากหลายของ 

  แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮา 
  ลา-บาลาจังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 9(3), 149 – 
  161. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 

จารุวรรณ ประดับแสง, ซูรายา ดีมะ, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ และสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์. 2560.  
  การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปลือกผลลังแขเพ่ือใช้ประโยชน์ทางผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน.13(พิเศษ), 41-51.(Thai Journal Impact  
  Factors: 0.085) 

 

งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “การแข่งขันระหว่างหญ้าหราด (Microstegiumciliatum 

(Trin) A.Camus) กับหญ้าคา (Imperatacylindrica (L.) Beauv.)” สนับสนุนโดย ส านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ก าลังด าเนินการ) 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “การปรับปรุงกระบวนการเก็บเก่ียวน้ าตาลจากหญ้าคา” 
สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัยและต ารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ก าลัง
ด าเนินการ) 
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งานวิจัยที่ส าเร็จแล้ว 
หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “การศึกษาพันธุกรรมพืชในชุมชนท้องถิ่นรอบอ่าว

ปัตตานี” สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัยและต ารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (ระยะเวลาด าเนิน โครงการ ตุลาคม 2556 –มิถุนายน 2558) 
 
10. ภาระการสอน  

 
  

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 

1 (1-0-3) 
 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 
 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

1 (1-0-3) อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  : ดร. ปิยะวรรณ หลีชาติ 
    (ภาษาอังกฤษ) : PiyawanLeechart, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน     : อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 9699 00183 50 5 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ 
เขตการศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
E-mail: ae_piyawan@hotmail.comโทรศัพท์ 081-2072771โทรสาร 073-709030  
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็การ

ศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2558 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

1) EnvironmentalChemistry 
2) ResearchTechniquesand Environmental Research Instruments. 
3) Decolorization of color from textile wastewater and printing wastewater by using  

agricultural waste,chemical coagulation and adsorptiontechniques 
4) Degradation of phthalate compounds from PET bottle Research 

 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
Environmental Technology, Environmental Science 
 
 
 



 137 

 
8. ประสบการณ์ท างาน 

1) นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ Remediation สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน (ป ีพ.ศ. 2547- พ.ศ. 
2550)  

2) นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ Remediation สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน (ปี พ.ศ. 2556,  
พฤษภาคม 2556-กันยายน 2556 ) 

3) อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ปี พ.ศ.  
2560-ปัจจุบัน) 
 
9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2015) Factor Affecting Dimethyl  

  Phthalate Leached from PET Bottles,5th International Conference on  
  Environmental Science and Development (ICESD),  

Convenient Grand Hotel, Bangkok, Thailand. (November 3, 2015)  
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2012) Factor affecting antimony  

  leached from PET bottles, 2012 International Conference on Sustainable  
  Environmental Technologies (ICSET), Century Park Hotel, Bangkok,  
  Thailand.(April 26-27,2012) 

Netpradit, S. and Leechart, P. (2007) Color and COD Removal from Printing Ink  
  Wastewater by Adsorption with Agricultural Waste, The International  
  Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST),  
  Swisstel Le Concorde, Bangkok, Thailand. (November 21-23, 2007) 

Aworn, A., Thiravetyan, P. Nakbanpote, W., Dhurakit., P. and Leechart, P. (2007)  
  Preparation of Activated Carbon from Agricultural Wastes by Physical  
  Activation, RGJ-Ph.D. Congress VIII Organized by The Thailand Research  
  Fund, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand. (April 20- 

22, 2007) 
Leechart, P., Thiravetyan, P. and Nakbanpote, W. (2004) Utilisation of sawdust  

  charcoal in textile wastewater, REWAS'04 Global Symposium Recycling  
  Waste Treatment and Clean Technology, Madrid, Spain.(September 26-29,  
  2004) 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2016) Adsorption of antimony by  

  bagasse fly ash: chemical modification and adsorption mechanism, Water  
  Environment Research, 88(9),907-912. (Impact Factors: 0.659) 

Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2015) Effect of NaCl on antimony  
  and phthalate compounds leached from PET bottles, Water Science and  
  Technology: Water Supply,15(4), 766-772. (Impact Factors: 0.532) 

Leechart, P., Nakbanpote, W. and Thiravetyan, P. (2009) Application of ‘waste’  
  wood shaving bottom . ash for adsorption of azo reactive dye, Journal of  
  Environmental Management, 90,912-920. (Impact Factors: 2.367) 

 
อนุสิทธิบัตร 
Thiravetyan, P., Leechart, P., Suksabye, P. and Nakbanpote, W. (2009) Process of  

  preparation of coir pith as an adsorbent in cylinder container for  
  treatment of heavy metal from industrial factory. (Petty Patent No. 4900) 

 
งานวิจัยที่ส าเร็จแล้ว 

หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “การก าจัดโลหะหนักจากน้ าเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยใช้
แกลบ”สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนิน โครงการ พฤศจิกายน 2549 – พฤศจิกายน 2550) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การน าโลหะนิกเกิลจากน้ าล้างชิ้นงานที่ผ่านการชุบโลหะกลับมาใช้
ใหม่โดยใช้แกลบ” สนับสนุนโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2548 – พฤศจิกายน 
2549) (กิติกรรมประกาศ-โดยเป็นผู้ท าการศึกษาและทดลองในหัวข้อการศึกษาในระบบคอลัมน์ 
(Column experiments)) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การพัฒนาขุยมะพร้าวเพ่ือใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับโครเมียม
จากน้ าเสีย อุตสาหกรรมการชุบโลหะ” สนับสนุนโดยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก คณะกรรมการบริหารเครือข่ายงานวิจัย ภาคกลางตอนล่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2547 – พฤษภาคม 2549) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การบ าบัดน้ าเสียสีรีแอคทีฟจากโรงงานสิ่งทอโดยใช้ถ่านขี้เลื่อย” 
สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2548 – พฤศจิกายน 2549) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การดูดซับเอทิลินไกคอลและสารอนุพันธ์โดยถ่านและถ่านกัมมันต์
ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” สนับสนุนโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2549 – 
พฤศจิกายน 2550) 
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นักวิจัยร่วม โครงการ “การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด” สนับสนุนโดย โครงการวิจัย

ร่วมภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ เมษายน 2549 – ตุลาคม 2550) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การก าจัดน้ าเสียที่มีเอทิลีนไกลคอลปนเปื้อนโดยใช้เถ้าลอยขี้
เลื่อย” สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2549 – ตุลาคม 2550) 

นักวิจัยร่วม โครงการ “การแยกโลหะเงินจากน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ 
โดยใช้ไคตินและไคตินบีด” สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2549 – ตุลาคม 2551) (เดิมเป็นหัวหน้า
โครงการ) 
 
10. ภาระการสอน 

 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 
   

1 (1-0-3) 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 
 
 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
 
 
 

1 (1-0-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  : ดร.สุทธิรัตน์  ขาวปากรอ 
    (ภาษาอังกฤษ) : SutthiratanaKhaopakro, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน     : อาจารย์ 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 9603 00220 86 0 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ 
เขตการศึกษาโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
E-mail: botany_g@hotmail.comโทรศัพท์ 081-0952563โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต บางเขน 

2558 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(พฤกษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต บางเขน 

2546 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 

2542 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทย 
ประเภท เภสัชกรรมไทย เลขที่ พท.ภ.
22032 

 2550 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
กายวิภาคของพืช กายวิภาคของเนื้อไม้ 
 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
พฤกษศาสตร์ 
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8. ประสบการณ์ท างาน 
1) อาจารย์จ้างสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยราชมงคลปทุมธานี (ธันวาคม 

2546 – พฤษภาคม 2548) 
2) อาจารย์จ้างสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ (พฤษภาคม 2548-พฤศจิกายน 2549) 
3) อาจารย์ประจ า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ (ธันวาคม 2549-กันยายน 2557) 
4) อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

(สิงหาคม 2557- ปัจจุบัน) 
 
9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
สมนึก ลิ้มเจริญ, ปิยวรรณ ไกรนรา และสุทธิรัตน์ ขาวปากรอ. 2553. ผลของการใช้ใบมะละกอ  

  ใบขี้เหล็ก และเปลือกสะเดา ในการก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ 
  ลูกผสม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 20,  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา. (16-18 กันยายน 2553) 

Khaopakro, S., Kermanee, P., Vajrodaya, S., Siripatanadilok, S., Phengklai, J and  
  Wongprasert., T. (2010). Anatomical Character of Wood in Genus  
  Sandoricum(Meliaceae).CHE-USDC Congress III in Thailand. (September 9- 
  11, 2010) 

Khaopakro, S. and Suriyapananont., S. (2002). Comparative Pinnae Anatomy in  
  Cycads: Zamia,Ceratozamia and Encephalartos.The 6th International  
  Conference on Cycad Biology. (June27 –July 3, 2002) 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Khaopakro, S., Vajrodaya, S., Siripatanadilok, S., J and Kermanee, P. (2015).Wood  

  anatomical survey and wood specific gravity of 13 species of Aglaia  
  (Meliaceae) from Thailand. Thai For.Bul. (Bot.), 43: 87-103. (Impact Factors:  
  0.194) 

 
งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “ลักษณะกายวิภาคของพืชให้เส้นใยบางชนิดในจังหวัด
นราธิวาส” สนับสนุนโดยทุนหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
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10. ภาระการสอน 

 
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-066-201
แนวโน้มทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
10-066-209 
กายวิภาคของพืช 
   

1 (1-0-3) 
 
 
3(3-0-6) 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 
 
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

10-066-201
วิทยาการใหม่ทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
10-066-209 
กายวิภาคของพืช
ชั้นสูง 
 
 
 

1 (1-0-3) 
 
3(2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน
ร่วม 
 
 
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
 
 


