
เอกสารหมายเลข 1 

Faculty of       Science  Prince of Songkla University                                 

Department Biology           

Curriculum Title    Doctor of Philosophy Program in Biology (International Program)                                  

Curriculum Description (briefly introduce an overview of the curriculum offered)  

Duration: 3 years for Ph.D. 

Objectives:  
Students are able to conduct experiment, analyses and synthesize research in their selected fields, and be able to 
deliver such knowledge to public. The course will be emphasized on the current issue of climate changes, 
biodiversity, ecology and conservation. 

Course synopsis and methodology: 
Doctor of Philosophy Program in Biology (International Program): This is the research only program, so students 
requiretoobtain 72 thesis credits in total plus two seminars. Two publications are needed to fulfil the requirement 
of the program. The research areas are similar to the master’s degree students. 

Course content/ study topic:  
The study topics can range from taxonomy, systematic, biogeography, animal behaviour, plant-animal 
interactions, marine, freshwater and terrestrial ecology and conservation. In addition, there are a few number of 
research units that students could pick for their field of research eg. plant research unit, physiology research unit, 
plankton research unit, coral research unit, seaweed and seagrass research unit, amphibian and reptile research 
unit, fish and crustacean research unit, bat and small mammal research unit. Those are with collaborations with 
Excellence Centre for Biodiversity of Peninsular Thailand and Prince MahaChackriSirindhorn Natural History 
Musuem. 

Qualifications: 
1. Hold M.Sc. in Biology or equivalent with GPA ≥ 3.5 or >2 years experiences in biology-related work. 
2. TOEFL (Paper Based)>500,TOEFL (Computer Based) >150 , TOEFL (Internet Based, iBT) >64 , IELTS >5.0 

Document required:  
B.Sc. and M.Sc. transcript, CV, and English proficiency test result 

Type of Program 
  Regular Program (Monday- Friday)       
  Regular Program (Monday- Friday) and International Program  
  Special Program (Saturday-Sunday)  

Dissertation Themes (provide the areas of research for thesis) 
- 

Prospective students (provide the background and previous education of the student who wants to study e.g. the 
Bachelor degree gained.) 
1.     Hold  B.Sc. or M.Sc. Concerning Biology        

Prospective advisors (provide the names of the potential advisors as well as their CV/research of interest. If 
possible, also provide e-mail addresses and other means to contact the prospective advisors.)  
1. -            

Contact Information (provide the person who is in charged for the curriculum as well as his/her 
e-mail and affiliation) 
   Assoc. Prof. Dr. Kitichate  SRIDITH        
   Kitichate.S@psu.ac.th                

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 

Faculty of       Science  Prince of Songkla University                                 

Department Biology           

Curriculum Title    Master of Science Program in Biology (International)                                   

Curriculum Description (briefly introduce an overview of the curriculum offered)  

Duration: 2 years 

Objectives:  
Students are able to conduct experiment, analyses and synthesize research in their selected fields, and be able to 
deliver such knowledge to public. The course will be emphasized on the current issue of climate changes, 
biodiversity, ecology and conservation. 

Course synopsis and methodology: 
Master of Science Program in Biology (International): Students need 36 credits including 2 credits of seminar I 
and II (core courses) and 14 credits (elected courses) for interested subjects, and 20 credits for thesis. We offer 
various courses covering all levels of biology studies from cells to ecosystem both in botany, zoology and 
ecology; and also in terrestrial, freshwater and marine ecosystems. Students will be provided with the essential 
courses to carry out their research such as experimental designs and scientific enquiries. Various tools in 
biological studies are also provided eg. molecular techniques, field and laboratory techniques in various field of 
studies eg. taxonomy and systematics, physiology and ecology. 

Course content/ study topic:  
The study topics can range from taxonomy, systematic, biogeography, animal behaviour, plant-animal 
interactions, marine, freshwater and terrestrial ecology and conservation. In addition, there are a few number of 
research units that students could pick for their field of research eg. plant research unit, physiology research unit, 
plankton research unit, coral research unit, seaweed and seagrass research unit, amphibian and reptile research 
unit, fish and crustacean research unit, bat and small mammal research unit. Those are with collaborations with 
Excellence Centre for Biodiversity of Peninsular Thailand and Prince Maha Chackri Sirindhorn Natural History 
Musuem. 

Qualifications: 
1. Hold B.Sc. in Biology or equivalent with GPA ≥ 2.75 or >2 years experiences in biology-related work. 
2. TOEFL (Paper Based)>500,TOEFL (Computer Based) >150 , TOEFL (Internet Based, iBT) >64 , IELTS >5.0  
 
Document required:  
B.Sc.  transcript, CV, and English proficiency test result  

Type of Program 
  Regular Program (Monday- Friday)       
  Regular Program (Monday- Friday) and International Program  
  Special Program (Saturday-Sunday)  

Dissertation Themes (provide the areas of research for thesis) 
- 

Prospective students (provide the background and previous education of the student who wants to study e.g. the 
Bachelor degree gained.) 
1.     Hold  B.Sc. or B.Ed. with course work concering Biology      

Prospective advisors (provide the names of the potential advisors as well as their CV/research of interest. If 
possible, also provide e-mail addresses and other means to contact the prospective advisors.)  
1. -            

Contact Information (provide the person who is in charged for the curriculum as well as his/her 
e-mail and affiliation) 
   Assoc. Prof. Dr. Kitichate  SRIDITH        
   Kitichate.S@psu.ac.th          
 



อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประวัติและผลงานวิจัย 
(เป็นภาษาอังกฤษ) 

1. รองศาสตราจารย ์ นายกิติเชษฐ์  ศรีดิษฐ Dr. rer. nat. (Botanik), University of Vienna, Austria, 2540 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 
วท.บ. (พฤกษศาสตร)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailchk.a
sp?STAFF_ID=0000353 

2. รองศาสตราจารย ์ นางสาวอัญชนา  ประเทพ Ph.D. (Biological Sciences), University of Liverpool, United 
Kingdom, 2544 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2538 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0000588 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสาระ  บ ารุงศร ี Ph.D. (Zoology), University of Aberdeen, United Kingdom, 2545 
วท.ม. (ชีววิทยาป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540 
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0000586 

4. อาจารย ์ นางสาวจารุวรรณ  มะยะกลู ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2555 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2546 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0016950 

5. อาจารย ์ นางสาวศันสรียา  วังกุลางกูร วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548 
วท.ม. (สัตววทิยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2541 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2538 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0007040 

6. รองศาสตราจารย ์ นายพรศิลป์  ผลพันธิน D.Agr. (Fisheries), University of Tokyo, Japan, 2534 
วท.ม. (วิทยาสาสตร์ทางทะเล), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2524 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0000570 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประวัติและผลงานวิจัย 
(เป็นภาษาอังกฤษ) 

7. รองศาสตราจารย ์ นางอุปถัมภ์  มีสวัสดิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2549 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2529 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0000466 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจรลั  ลีรติวงศ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550 
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2538 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0006621 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวชิระ เหล็กนิ่ม Ph.D. (Marine Biology) James Cook Univ., Australia, 2545 
วท.บ. (วาริชศาสตร)์,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2526 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0000532 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสหัช  จันทนาอรพินท์ Dr. rer. Nat. (Botany), University of Bonn, Germany, 2553 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
วท.บ. (พฤกษศาสตร)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0013594 

11. อาจารย ์ นายสิงโต  บุญโรจน์พงศ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2554  
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2546 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2540 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0016960 
 

12. อาจารย ์ นายวงศ์กฏ  ภู่ภูมริัตน ์ Ph.D. (Biology), University of Vienna, Austria, 2557 
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2551 
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  
2548 

http://www.sci.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetail.
asp 
 

13. อาจารย ์ นางสาวกฤติกา  แก้วจ านง Ph.D. (Plant Science), University of Aberdeen, United Kingdom, 
2550 
M.Sc. (Plant Breeding and Biotechnology), University of East 
Anglia, United Kingdom, 2546 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2545 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0008295 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประวัติและผลงานวิจัย 
(เป็นภาษาอังกฤษ) 

14. อาจารย ์ นายโสภาค  จันทฤทธิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2557 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2551 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2547 

http://www.sci.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetail.
asp 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธีรกมล  เพ็งสกุล Ph. D. (Zoology),  Xiamen University, China, 2556 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย)์, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2552 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

theerakamol.p@psu.ac.th 
 

16. อาจารย ์ นางสาวกริ่งผกา  วังกุลางกูร Ph.D. (Marine Biology),  Bangor University,  United Kingdom, 
2559 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2552 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2548 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0016951 
 

17. นักวิจัย นายพิพัฒน์  สร้อยสุข ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2556 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2550 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม)้, มหาวิทยาเกษตรศาสตร,์ 2547 

http://www.sci.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetail.
asp 

18. อาจารย ์ Mr.  Stefano Giovanni Angelo 
Draisma 

Ph.D. (with honours), Leiden University, The Netherlands, 2545 
Doctorandus Degree (Marine Biology), University of Groningen, 
The Netherlands, 2537 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0031133 
 

19. อาจารย ์ Mr. James Dominic True Ph.D. (Marine Biology), James Cook University, Australia, 2548 
Hons. 1st Class (Marine Biology), James Cook University, 
Australia, 2538 
B.Sc. (Marine Biology and Computer Science), James Cook 
University, Australia, 2536 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailc
hk.asp?STAFF_ID=0017003 
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