
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 



1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขต ปตตานี   คณะ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาขาวิชา วทิยาศาสตร 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหสัและชื่อหลักสูตร

1.1 รหัสหลักสตูร : 25500101111166

1.2 ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต 

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science   Program in Applied Biology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต) 

(ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Applied Biology) 

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

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

3. วิชาเอก   ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก 1 36 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรปรญิญาโท

5.2 ภาษาท่ีใช  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

5.3 การรบัเขาศกึษา   

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับหนวยงานและ/หรอืสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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ที่ 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง 

วชิาการ 

ชื่อ สกลุ 
ระดับ 

การศึกษา

วฒิุการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา

ผลงานทาง 

วชิาการ 
ปที่สําเร็จ 

การศึกษา

ชื่อ 

หลักสูตร

สาขา 

วชิา

ชื่อสถาบัน

3 3-1910-00010-02-7 ผศ. นางพัฒนสุดา ศิรนิุพงศ ปรญิญาเอก 

 

ปรญิญาโท 

ปรญิญาตรี

2555 

 

2547 

2543 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ.

ชีววิทยา 

 

สัตววิทยา 

สัตววิทยา

ม.สงขลา

นครินทร 

ม.เกษตรศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

300 ดูภาคผนวกข

 

4 1-9699-00062-03-5 อาจารย นางสาวแววฤดี  

แววทองรักษ 

ปรญิญาเอก 

ปรญิญาตรี

2557 

2549 

ปร.ด. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาส

ตร)

ชีวเคมี 

ชีววิทยา

ม.สงขลา

นครินทร 

ม.สงขลา

นครินทร 

300 ดูภาคผนวกข 

 

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

 

ปรญิญาเอก 

 

 

ปรญิญาตรี

2557 

 

 

2548 

ปร.ด. 

 

 

วท.บ.

อณพูนัธุศาสตรและ

พันธุวิศวกรรมศาสตร 

 

ชีววิทยา

ม.มหิดล 

 

 

ม.เชียงใหม 

300 ดูภาคผนวกข 

 

6 3-9001-00261-08-2 อาจารย นางสาวสมรกัษ พันธผล ปรญิญาเอก 

 

ปรญิญาโท 

 

ปรญิญาตรี

2551 

 

2537 

 

2532 

 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

(ศึกษาศาส

ตร)

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ชีววิทยา

ม.สงขลา

นครินทร 

ม.สงขลา

นครินทร 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

300 ดูภาคผนวกข 
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ที่ 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง 

วชิาการ 

ชื่อ สกลุ 
ระดับ 

การศึกษา

วฒิุการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา

ผลงานทาง 

วชิาการ 
ปที่สําเร็จ 

การศึกษา

ชื่อ 

หลักสูตร

สาขา 

วชิา

ชื่อสถาบัน

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

อุทัยพันธ 

ปรญิญาเอก 

ปรญิญาตรี

2559 

2552 

ปร.ด. 

วท.บ.

ชีวเวชศาสตร 

เทคนิคการแพทย

ม.วลัยลักษณ 

ม.วลัยลักษณ 

 

300

ดูภาคผนวกข 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ที่ 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง 

วชิาการ 

ชื่อ สกลุ 
ระดับ 

การศึกษา

วฒิุการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา

ผลงานทาง 

วชิาการ 
ปที่สําเร็จ 

การศึกษา

ชื่อ 

หลักสูตร

สาขา 

วชิา

ชื่อสถาบัน

1 3-1015-00277-62-6 ผศ. นางวไลรัตน บัวชูกาน

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตรี

2546 

 

 

2543 

 

 

2540 

ปร.ด. 

 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ.

Molecular 

Genetics Genetic 

Engineering 

Molecular 

Genetics Genetic 

Engineering 

เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.มหิดล 

 

 

ม.มหิดล 

 

 

ม.

เกษตรศาสตร

300 ดูภาคผนวก ข

 

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

สุจริตธุรการ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตรี

2555 

 

2549 

ปร.ด. 

 

วท.บ.

ชีววิทยา 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลา

นครินทร 

ม.สงขลา

นครินทร

300 ดูภาคผนวกข 

3 3-7101-00985-62-7 อาจารย นางสาวรจนา แสงโสต ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี

2548 

 

2544

วท.ม. 

 

วท.บ.

จุลชวีวิทยาทาง

การแพทย

จุลชวีวิทยา

ม.ขอนแกน 

 

ม.สงขลา

นครินทร

300 ดูภาคผนวกข 

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

 

2545 

 

วท.ม 

 

นิเวศวิทยา 

 

ม. สงขลา

นครินทร 

300 ดูภาคผนวกข 
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ที่ 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง 

วชิาการ 

ชื่อ สกลุ 
ระดับ 

การศึกษา

วฒิุการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา

ผลงานทาง 

วชิาการ 
ปที่สําเร็จ 

การศึกษา

ชื่อ 

หลักสูตร

สาขา 

วชิา

ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี 2540 วท.บ ชีววิทยา ม. สงขลา

นครินทร

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

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี

2555 

 

2536 

 

2530 

ปร.ด. 

 

วท.ม 

 

วท.บ

วิธีวิทยาการวิจัย 

 

การจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

พัฒนาการเกษตร

ม. สงขลา

นครินทร 

ม. สงขลา

นครินทร

300 ดูภาคผนวกข 

6 3-9305-00717-82-2 อาจารย นายสุพฒัน คงพวง ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี

2011 

 

2544 

 

2540 

Ph.D. 

 

วท.ม 

 

วท.บ

Aquaculture 

 

การจัดการทรัพยากร 

 

เทคโนโลยีการ

ประมง

University of 

Stirling, UK 

ม.

เกษตรศาสตร 

ม. สงขลา

นครินทร

300 ดูภาคผนวกข 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

- 

4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาที่……-…….  ของปการศึกษาที่ …-…………. 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

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

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ในการทําโครงงานหรืองานวิจัยภายใตการดูแลของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ประยุกต มุงเนนการบูรการความรูรวมกับชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหลักสูตรและชุมชน ในการใช

ประโยชนจากฐานทรัพยากรทองถิ่น   สอดคลองกับภูมิศาสตร ภูมิปญญา  เพื่อสรางคุณคาหรือเพิ่มมูลคาจาก

ทรัพยากรชีวภาพ  สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สงเสริมการใชประโยชนบนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และสังคมพหวุัฒนธรรม 

การกําหนดเก่ียวกับการทําวิจยั มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1)  การคิดโจทยวิจัยรวมกันระหวางหลักสูตรกับผูมีส วนไดสวนเสียในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ใช

ประโยชนจากทรพัยากรชวีภาพในพื้นที่ภาคใต   ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 บนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(2) กําหนดโจทยวิจัยจากกระบวนการคิดหรือการตอยอด บนพ้ืนฐานของแนวโนมหรือความกาวหนาทางดาน

ชีววิทยาประยุกต โดยมุงเนนการนําไปแกปญหา หรือการใชประโยชนในดาน เกษตร อาหาร สุขภาพ หรือส่ิงแวดลอม   

บนฐานของการบูรณการความรูทางชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ แลวพัฒนาตอยอดนําไปประยุกตใชสู

การปฏิบติัเพ่ือประโยชนทางดานวิชาการ หรือเพื่อประยุกตใชงานจากองคความรูใหมที่เกิดขึ้น 

(3) กําหนดใหนักศึกษาตองทําวิทยานพินธ 1 คนตอ 1 เรื่อง และมีการเผยแพรผลงานในลักษณะของการเขา

รวมประชุมวิชาการ และ/หรอืการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมี

วิทยานิพนธที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด 
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ระดับปริญญาโท 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ หรืออาจารยท่ีปรึกษาสนใจทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก นํามาเสนอเปนหัวขอวิทยานิพนธ  โดยนักศึกษาจะทบทวน

เอกสารท่ีเกี่ยวของ จากน้ันเขียนโครงรางวิทยานิพนธ  สอบโครงรางวิทยานิพนธ  มีการประเมินความกาวหนา

ของวิทยานิพนธ  และสอบวิทยานิพนธ  ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1)  สามารถประยุกตความรูดานชวีวิทยาที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นภาคใตสูการปฏิบัติบน

ฐานของการรักษาทรัพยากรชีวภาพและสภาพแวดลอม  

2)  ออกแบบและดําเนินการวิจัยดานชีววิทยาประยุกตเพื่อสรางองคความรูจากฐานทรพัยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่นภาคใตในประเด็นการแกปญหา การสรางมูลคาเพิ่มหรือการใชประโยชน ในดานการเกษตร อาหาร 

สุขภาพ หรือส่ิงแวดลอม 

3)  นําเสนอและถายทอดองคความรูในสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชภาษาเพื่อการนําเสนออยาง

ถูกตองตรงประเด็น และเลือกรูปแบบหรือวิธีการสําหรับการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4)  ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี 

5)  แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาการและการวิจยั

5.3 ชวงเวลา  

ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที ่1 และ 2  ถึงภาคการศึกษาที ่2 ของปการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต   

แผน ก   1  จํานวน 36 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิจัยภายใตทิศทางของ

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  รวมทั้งใหคาํแนะนําการศึกษาคนควาและชี้แจง

กระบวนการประเมินผล 

2)  นกัศกึษาเลือกหัวขอวิจัยตามสาขาวิชาและตามความถนัดภายใตทิศทางของหลักสตูร 

3)  อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษารวมกันกําหนดขอบเขต กําหนดตาราง เวลาการใหคําปรึกษาและการติดตาม 

4) นักศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับหัวขอวจัิย 

5) นักศึกษานาํเสนอโครงรางวิทยานพินธ โดยระยะเวลาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

5.6 กระบวนการประเมินผล  

นักศึกษาตองมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน  

5 คน มีการประเมินความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา เผยแพรผลงานในลักษณะของการ

ประชุมวิชาการ หรือเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมกันไมนอยกวา 3 คน ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธหรือกิจกรรมของนักศกึษา 
ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถในการประยุกต

ความรูดานชีววิทยาที่เช่ือมโยงกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นภาคใต

โดยใชการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือการใช

ประโยชน การสรางมูลคาเพิ่มในดาน

การเกษตร อาหาร สุขภาพ หรือ

ส่ิงแวดลอม 

 

2. ออกแบบการวิจัยโดยคํานึงถึง

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในระยะยาว  

 

 

1. กระบวนการจัดการเรยีนรู เนนการ

เรียนรูเชงิรุก (active learning) ที่

หลากหลาย มีการมอบหมายงานให

คนควา นําเสนอ อภิปรายเพื่อใหเขาใจ

ในปญหา รวมถึงการเรียนรูในพื้นท่ีจริง 

โดยใชชุมชนเครือขายตางๆในพื้นท่ีสาม

จังหวดัชายแดนใต ซึ่งหลักสูตรมี

เครือขายในพ้ืนที่ที่สามารถใชเปนแหลง

เรียนรูหลายชุมชน เชนชมุชนอาว

ปตตานี ชุมชนพรุทางควาย  เพื่อทาํ

ความเขาใจเนือ้หาและบริบทของพ้ืนท่ี 

อีกทัง้สามารถพฒันาโจทยวิจัยที่ไดจาก

พ้ืนที่จริง  นอกจากนี้หลักสูตรมี

รายวิชาที่เนนการมอบหมายงานใน

การศึกษางานวิจัยใหม ๆ เก่ียวกับ

ศาสตรตาง ๆ ทางชีววิทยาประยุกต 

 2.หวัขอวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธที่

เกี่ยวของกับบริบทของพื้นที่ โจทยวิจัย

จากชุมชน หรือผูมสีวนไดสวนเสียของ

หลักสูตร ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร

ชีวภาพในทองถิ่นภาคใต

PLO1 ประยุกตใชความรูดาน

ชีววิทยาเพื่อแกปญหาหรือเพ่ิม

มูลคาในดานการเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือส่ิงแวดลอมบน

พ้ืนฐานทรัพยากรในทองถิ่นภาคใต 

 

PLO2 ออกแบบการวิจัยโดย

คํานงึถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

ในระยะยาว 

 

PLO3 สื่อสารและนําเสนอองค

ความรูในสาขาวิชาไดอยางถูกตอง

ตรงประเด็น 

 

PLO4 ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นและ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย 

 

PLO5 ประพฤติตนอยูในระเบยีบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณวิชาการและการวิจัย
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2. ผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป

(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill)

มาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ผูเรียน

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค

(Co creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง

(Active citizen)

PLO1 

 ประยุกตใชความรูดาน

ชีววิทยาเพ่ือแกปญหาหรือ

เพ่ิมมลูคาในดาน

การเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือ

ส่ิงแวดลอมบนพ้ืนฐาน

ทรัพยากรในทองถิ่นภาคใต 

 

  

PLO2 

ออกแบบการวิจัยโดย

คํานึงถึงผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมในระยะยาว 

  

PLO3 

ส่ือสารและนําเสนอองค

ความรูในสาขาวิชาไดอยาง

ถูกตองตรงประเด็น 

  

PLO4 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นและ

รับผิดชอบตองานที่ไดรบั

มอบหมาย 

  

PLO5 

ประพฤติตนอยูในระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณวิชาการและ

การวิจัย 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติระดับปริญญาโท 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรอืวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น 

1.2 ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือการทบทวนและแกไข 

1.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทาํงานและสังคม 

2. ความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวชิาการและวิชาชีพ 

2.2 มีความเขาใจในวิธีพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่ตอองคความรูในสาขาวิชา ทั้ง

วิชาการและวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ใชความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 พัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเดน็หรือปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.3 สามารถบูรณาการองคความรูเพ่ือสังเคราะหผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ หรอืรายงานทางวิชาชีพ 

3.4 สามารถวางแผนและดําเนนิการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพไดดวยตนเอง 

4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 

4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มท่ีเพื่อการจัดการขอโตแยงและ

ปญหาตาง ๆ 

4.4 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพในการทํางาน

ของกลุม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามาใชในการศกึษา คนควา 

สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ 

5.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ

รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ผานส่ิงพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการวิจัย 
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3. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรยีนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  

 

ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 

จริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

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

PLO1 

ประยุกตใชความรูดาน

ชีววิทยาเพ่ือแกปญหาหรือ

เพ่ิมมลูคาในดาน

การเกษตร หรืออาหาร 

หรือสุขภาพ หรือ

ส่ิงแวดลอมบนพ้ืนฐาน

ทรัพยากรในทองถิ่นภาคใต 

  

 

 
 
  

 

 
 
          

PLO2

ออกแบบการวิจัยโดย

คํานงึถงึผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมในระยะยาว 

                

PLO3 

ส่ือสารและนําเสนอองค

ความรูในสาขาวิชาไดอยาง

ถกูตองตรงประเด็น 

 

                



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO4 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นและ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย 

                

PLO5 

ประพฤติตนอยูในระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณวิชาการและ

การวิจัย 
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4. ผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธีการสอน  และกลยุทธ/วธิีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร 
(PLOs)

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู 
กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
PLO1 

ประยุกตใชความรูดานชีววิทยาเพื่อ

แกปญหาหรือเพ่ิมมูลคาในดาน

การเกษตร หรืออาหาร หรือสุขภาพ 

หรือส่ิงแวดลอมบนพื้นฐาน

ทรัพยากรในทองถิ่นภาคใต 

 

1. จัดการเรียนรูเชิงรุกที่หลากหลาย
รูปแบบท้ัง บรรยาย อภิปราย การฝก
ปฏิบัติ และปฏิบัติงานภาคสนาม โดย
เนนหลักการและการประยุกตใชกับ
ขอมูลจริงทันตอการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี นอกจากนี้อาจจะจัดใหมี
การบรรยายพิเศษเฉพาะเร่ืองจาก
ผูเชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณตรง 

2. จัดกระบวนการเรียนรูที่ฝกทักษะการ
คิด ท้ังในระดับบุคคลและเรียนรู
รวมกันระหวางกลุมผูเรียน ในการ
กําหนดปญหาการวิจัยที่เปนปญหา
ของทองถิ่นและภูมิภาค 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
จากวารสารวิชาการเพื่อฝกการ
ประมวลความคิดการวิเคราะหและ
วิจารณงานวิจัย 

4. จัดกิจกรรมใหนักศึกษามโีอกาส
ปฏิบัติงานจริง โดยการลงพื้นที่จริงใน
ชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของหลักสูตร 

 

1. การเขียนรายงานการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2. การสมัมนา 
3.  การสอบโครงรางและสอบ

วิทยานิพนธ 

PLO2  

ออกแบบการวจิัยโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในระยะ
ยาว 

1. มอบหมายใหศึกษาคนควาวิธี หรือ
แนวทางที่เก่ียวของในการทําวิจัย
ประเด็นที่สนใจ 

2. นําเสนอแนวทางเพื่อแกไขปญหาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของหรือประเด็นที่
สนใจ โดยใชกระบวนการวิจัย 

1. การนําเสนองานในชั้นจาก
การมอบหมายงาน 

2. การเขียนรายงานเพ่ือสรุป
ประเด็นปญหา และแนว- 
ทางแกไข 

3. การเขียนโครงรางวิทยา- 
นิพนธและการสอบ 

 
PLO3  
ส่ือสารและนําเสนอองคความรูใน

1. จัดกิจกรรมวิชาการที่เนนการฝก
ทักษะการส่ือสารท้ังการพูด การฟง 

1. ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอ การเลือกใช
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ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร 
(PLOs)

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู 
กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 
ส าข า วิช าได อย า งถู กต อ งตรง
ประเด็น 

การเขียน และการฝกปฏิบัติใน
กจิกรรมวิชาการ 

2. สงเสริมใหนักศกึษานําเสนองานโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
ทันสมัย ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร และสถิติ  

3.  มอบหมายงานใหนกัศึกษา เพื่อ
สืบคนขอมูลในการทํางานโดยใช
อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และฝกอบรมการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ท่ีเกี่ยวของในการนําเสนอ
ขอมูล หรือเนื้อหา 

เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการ
เลือกใชคณิตศาสตรและ
สถิติที่เกี่ยวของในการ
นําเสนอขอมูล 

2. ประเมินจากการพูด
นําเสนอผลงาน และการ
เขียนรายงานไดอยาง
ถูกตองและตรงประเด็น
ในกจิกรรมวิชาการของ
หลักสูตร 

3. ความสามารถในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ทักษะ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
เพ่ืออธิบาย และอภิปราย
ผลงานไดอยางเหมาะสม
และถูกตอง 

PLO4  
ป ฏิ บั ติ ง า น ร ว ม กั บ ผู อ่ื น แ ล ะ
รับผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย 
 

1. มอบหมายงานใหแกนักศึกษาเพ่ือฝก
ความรับผิดชอบในการทํางานและ
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

2. มีกิจกรรมวิชาการ เพ่ือใหทํางาน
รวมกับผูอ่ืน หรือในการทําวิจัยมีการ
สอดแทรก พูดคุยและอบรมช้ีแนะ
นักศึกษาในเรื่องความรับ ผิดชอบ 
การมี มนุษ ย สัมพั น ธ  กา รเข า ใจ
วัฒนธรรมขององคกร 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนําเสนอ
งาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
การรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2. ประเมินความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมายและ
ความกาวหนาของ
งานวิจัย 

PLO5  
ประพฤติตนอยู ในระเบียบวิ นัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาการและการวิจัย 
 

1. สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการ
แตงกายที่สุภาพเหมาะสม และถูก
กาลเทศะ 

1. ประเมินจากความตรงตอ
เวลาของนักศกึษาในการ
เขาชั้นเรียน 

2. การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่ไดรับ


