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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์     ภาควิชาชีวเคมี   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1 รหสัหลกัสูตร :    25370101100439 
1.2 ช่ือหลกัสูตร : 
 (ภาษาไทย) :     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี 

ภาษาองักฤษ) :   Doctor of Philosophy Program in Biochemistry                (

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
2.1 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ชีวเคมี)   
                  (ภาษาองักฤษ):  Doctor of Philosophy (Biochemistry) 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (ชีวเคมี)  2.2 
                  (ภาษาองักฤษ):  Ph.D. (Biochemistry) 

3. วชิาเอก ไม่มี 
4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  แบบ 1.1         48  หน่วยกิต 
   แบบ 2.1         48  หน่วยกิต 
         สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    แบบ 1.2 72  หน่วยกิต 

แบบ 2.2 72  หน่วยกิต    
5.  รูปแบบของหลกัสูตร   

5.1  รูปแบบ 
 หลกัสูตรปริญญาเอก 
5.2  ภาษาทีใ่ช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวิชา  
 

 1



 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 6.  
หลกัสูตรปรับปรุง  กาํหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมคร้ังท่ี  13(3/2559) 

เม่ือวนัท่ี  12 กรกฎาคม 2559 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯในคราวประชุมคร้ังท่ี  378(8/2559)   

เม่ือวนัท่ี  17 กนัยายน 2559 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2562 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
1. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาหรือโรงเรียนระดบัมธัยม 

นกัวจิยั/นกัวิทยาศาสตร์ในสถาบนัการวิจยัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 2. 
นกัวเิคราะห์ ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบนัวิจยั หน่วยควบคุม
คุณภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. 

4. Product specialist ในภาคเอกชนท่ีผลิตหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑว์ิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 

9.    ช่ือ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 
       หลกัสูตร  
       

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวทิยาศาสตร์ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ เทคนิคทางชีวเคมีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์
ดา้นการแพทย ์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางดา้น
ความรู้เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินคา้ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ จึงมีความตอ้งการนกัวิจยัและบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพในตลาดแรงงาน นําไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรับแผนการผลิตบณัฑิตเพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการวางแผน
และพฒันาหลกัสูตรอย่างเหมาะสมให้เขา้กับสถานการณ์ของสังคมในยุคโลกาภิวตัน์ โดยสร้าง
นวตักรรมดา้นต่าง ๆ เช่นการแพทย ์พืชเศรษฐกิจ และสัตวน์ํ้ า ซ่ึงเป็นผลผลิตการส่งออกท่ีทาํรายได้
ใหแ้ก่ประเทศ เป็นตน้ 
 
 
 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

 จากการท่ีประเทศไทยไดก้า้วสู่การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (Asean cummunity) ในปี พ.ศ. 
2558 สถานการณ์ความตอ้งการบุคลากรหรือผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มีมากข้ึน และการเคล่ือน 
ไหวของนกัวชิาการในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั ความรู้ทางชีวเคมีในปัจจุบนัมีการ
พฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการศึกษาทั้งในระดบัมหโมเลกลุและลงสู่ระดบัอณูชีวโมเลกลุ เช่ือมโยงหนา้ท่ี
ของชีวโมเลกลุต่าง ๆ สู่การประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนเทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดมี้การพฒันาไปอยา่งมาก จึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ท่ีกา้วทนักบั
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไปในโลกปัจจุบนั สามารถคิดวิเคราะห์ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล 
ตลอดจนฝึกฝนกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัการทาํงานวิจยัเป็นพื้นฐาน รวมทั้งส่ือสาร
กบัสงัคมและวฒันธรรมท่ีเช่ือมกนัในโลกาภิวตัน์ทั้งในโลกออนไลน์และโลกสงัคมมนุษยไ์ด ้

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
        งานวิจยัทางชีวเคมีของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดมี้การดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง ผลงาน 
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 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

  ผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีมีคุณธรรม มีความสามารถและมีความรู้ความเขา้ใจถ่องแทใ้นองค์
ความรู้ระดบัสูงและการวิจยัในสาขาชีวเคมี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตท่ี้มีความสาํคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตั้งอยู ่ รวมทั้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อ
พฒันาความรู้และการทาํงานในวิชาชีพของตนเองใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในเชิงวชิาการดา้นชีวเคมีทุกระดบัและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ  
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1. แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกวิชา ทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 
ในการพจิารณาขอ้กาํหนดรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาํเนินการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท่ีมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบ  
เพื่อทาํหนา้ท่ีควบคุมและดาํเนินการเก่ียวกบักระบวนการการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และ
ติดตามประเมินผลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3.   แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์        ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี มีเป้าหมายผลิตดุษฎีบณัฑิต ท่ีมีความสามารถและ
มีความรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีระดบัสูงและทนัสมยั  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  
บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 
สามารถทาํงานและพฒันางานวิจยัดา้นชีวเคมี ซ่ึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

1.2 ความสําคญั/หลกัการและเหตุผล 
ชีวเคมีเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกุล ขั้นตอน

การเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทาํหน้าท่ีท่ีสัมพนัธ์กัน เป็นกระบวนการทางชีวเคมีท่ีทาํให้
ส่ิงมีชีวิตดาํรงชีพและมีการเจริญเติบโตได ้ เน่ืองจากเทคนิคท่ีใชศึ้กษาทางชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหนา้ไป
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วิทยาการมีความกา้วหนา้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยัจีโนมใน
มนุษย ์(Human genome project) ไดส่้งผลต่อวิชาชีวเคมีและสหเวชศาสตรศึกษา  มีการเร่ิมตน้ของ
โครงการหาลาํดบัเบสของยีนมนุษย ์จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2003 ทาํไดส้าํเร็จอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถ
นาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ทาํให้รู้จกัยีนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และนาํไปสู่วิทยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก 
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนจีโนมิกทางดา้นเภสัชวิทยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัความรู้
เบ้ืองตน้ทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตและเรียนรู้ให้ลึกถึงระดบัโมเลกุล จนถึงองคร์วมส่ิงมีชีวิตชนิด   
ต่าง ๆ  ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน   งานวิจยัในหลกัสูตรของภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  ดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ใน
หลกัสูตร ไดผ้ลิตผลงานวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและความรู้ท่ีทนัสมยัท่ีสามารถเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติเกิดข้ึนจาํนวนมาก ช่วยให้มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนในประเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพ่ือนาํพาประเทศ
ไปสู่การพฒันาและพึ่งพาตนเองได ้
 
 
 
 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป็น
กาํลงัในการพฒันาประเทศ 

2. เพื่อสร้างขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพของดุษฎีบณัฑิต ใหมี้ความรู้ท่ีทนัสมยั  สามารถ 
วิเคราะห์  และนาํความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยัสู่การประยกุตใ์ช ้
เพื่อใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีความเป็นผูน้าํทางวชิาการ  และสามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้น  ในการสร้าง
งานวิจยั/นวตักรรม  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ  

3. 

เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีโอกาสเพิ่มศกัยภาพความรู้ทางชีวเคมี 
เพื่อใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

4. 

เพื่อส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้และผลงานวิจยัของภาควิชาชีวเคมีใหแ้ขง็แกร่ง   สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

5. 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ 1. การพฒันาการเรียน 
    การสอน 
 
2. การพฒันานกัศึกษา ดา้น
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
และโปรแกรมวิเคราะห์ 

   ต่าง ๆ 
 
3. สาํเร็จการศึกษาภายใน    
    ระยะเวลาท่ีหลกัสูตร   
    กาํหนด 
 
 

1. 1. ร้อยละวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ 
ร้อยละการนาํเสนอ/สอบป้องกนั       ทางสาขาวิชาชีวเคมีและท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. 
    วิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

1. มีการอบรมการใชเ้คร่ืองมือ 1. ร้อยละนกัศึกษาท่ีสามารถใช้
เคร่ืองมือวิจยัและโปรแกรม     วิจยัและโปรแกรมเพ่ือการ

วิเคราะห์ท่ีทนัสมยั    วิเคราะห์ 
 
 
1. 

2. ร้อยละงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ 
    ท่ีใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 

เร่งรัดการสอบโครงร่าง 1. 
    วิทยานิพนธ์ และการสอบวดั
คุณสมบติั ใหเ้สร็จส้ินภายใน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 นบัตั้งแต่เร่ิม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการ 
ศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตร
กาํหนด 

 
 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
ระบบการจดัการศึกษา   เป็นแบบระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาละ  15   สปัดาห์   ขอ้กาํหนด     

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2556 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
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2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
วนั-เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลกัสูตรแบบ 1.1  

1. เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้
ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้หรือ 

2. เป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.5 และผา่นการสอบวดัคุณสมบติั  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
เป็นผูพ้ิจารณาใหรั้บเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 

2.2.2 หลกัสูตรแบบ 1.2 
เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผล

การเรียนดีมาก และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีวเคมี  หรือเป็นผูส้าํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการทาํ
วิจยัในสาขาชีวเคมีหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

2.2.3 หลกัสูตรแบบ 2.1  
เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่  

ตํ่ากวา่ 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาใหรั้บเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 
 
 
2.2.4 หลกัสูตรแบบ 2.2 

  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผล
การเรียนดีมาก หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้น และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาชีวเคมี 

ผูเ้ขา้ศึกษาปริญญาเอกตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เร่ืองเกณฑ์การสมคัรเขา้เรียนปริญญาเอก  ส่วนคุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้ไปเป็นตาม
ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1. ความรู้พื้นฐานดา้นชีวเคมี ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา และเทคนิคสาํหรับการวางแผนงานในขั้น
เร่ิมตน้ มีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาวิชา
ชีวเคมีโดยตรง  
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2. การปรับตวัและแบ่งเวลาเม่ือเขา้สู่การเรียนรู้กระบวนการวิจยั ซ่ึงตอ้งดาํเนินการและพ่ึงพา 
ตวัเองเป็นหลกั 

ขาดทกัษะในการวางแผนงานและการทาํวจิยัเพ่ือวิทยานิพนธ์อยา่งเป็นระบบ 3.   
4. มีขอ้จาํกดัในเร่ืองภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลทางวิทยาศาสตร์   ทั้งดา้นการอ่านและการ

ทาํความเขา้ใจ 
2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จดัใหมี้รายวิชาสาํหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี      เพื่อใชร่้วมในการพิจารณาการเรียน
เพิ่มเติมในบางรายวิชา 

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป เพื่อทาํหนา้ท่ีติดตามดูแล    ใหค้าํแนะนาํการวางแผนการเรียน 2. 
       เทคนิคการเรียนเบ้ืองตน้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํการวางแผนการทาํวิจยั 3. 
      เพื่อวิทยานิพนธ์ 

4. มีระบบการติดตามผลการเรียนและการทาํวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์       โดยคณะกรรมการบริหาร 
       หลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมใหค้าํแนะนาํ 

ผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษท่ีจดัโดยคณะและมหาวิทยาลยั 5. 
6. ใหมี้การนาํเสนอสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   ตลอดแผนการศึกษา     นบั  

ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 

แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  2.5 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - 5 10 15 
     
 2.6 งบประมาณตามแผน  
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งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิต (หน่วยบาท) 
  

หมวด เงิน ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
     ก. งบดําเนินการ 

ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1. 750,000 765,000 780,000 795,000 810,000 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (ไม่รวม 3) 2. 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

3. งบอุดหนุนการวิจยันกัศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวม (ก) 2,200,000 2,215,000 2,230,000 2,245,000 2,260,000 

     ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
รวม (ก) + (ข) 2,600,000 2,615,000 2,630,000 2,645,000 2,660,000 
จาํนวนนกัศึกษา  5 5 5 5 5 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 520,000 523,000 526,000 529,000 532,000 

 
 2.7 ระบบการศึกษา  

เป็นแบบชั้นเรียน  

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  

 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร  
 3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   48-72 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาโท 
แบบ 1.1         48 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1         48 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาบงัคบั          7 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก          5 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาตรี 
แบบ 1.2         72 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์        72 หน่วยกิต 
แบบ 2.2         72 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาบงัคบั          7 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก        17 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 

 
  3.1.3 รายวชิา  

 3.1.3.1 รายวชิา 
หมวดวิชาบงัคบั                หน่วยกิต 

 328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1 2(2-0-4) 
  Advanced Biochemistry I 
 328-513 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี  3(2-3-4) 
  Biochemical Laboratory Techniques 
 328-671 สมัมนาทางชีวเคมี 1  1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry I 
 328-672 สมัมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry II 

หมวดวิชาเลือก  
 328-503   เทคโนโลยขีองเซลล ์ 2(2-0-4) 
  Cell Technology 
 328-506 ชีวเคมีขั้นสูง 2 2(2-0-4) 
  Advanced Biochemistry II 
 328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 2(2-0-4) 
  Methods in Molecular Biology  
 328-509         ชีวเคมีทางทะเล 2(2-0-4) 
  Marine Biochemistry 
 328-510   ชีวเคมีแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 
  Integrated Biochemistry 
 328-514 ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี 1(0-3-0) 
  General Biochemistry Laboratory  
 328-515 เทคนิคจาํเป็นสาํหรับงานวิจยัชีวเคมี 2(2-0-4) 
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  Essential Techniques for Biochemical Research           
 328-516   เทคนิคสาํหรับงานวิจยัชีวโมเลกลุ เซลลแ์ละการแพทย ์ 2(2-0-4) 
  Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research 
 328-531   การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) 
  Experiments in Biochemistry 
 328-563 หลกัโภชนาการ 2(2-0-4) 
  Principles of Nutrition 
 328-601   พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ 2(2-0-4) 
  Molecular Genetics 
 328-603 เซลลชี์ววิทยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ 3(3-0-6) 
  Molecular Cell Biology and Molecular Genetics 
 328-604 การควบคุมระดบัโมเลกลุและเซลล ์ 2(2-0-4) 
  Molecular and Cellular Regulation 
 328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์                                   2(2-0-4) 
  Technology of Protein and Enzyme 
 328-614  อณูชีววิทยาประยกุต ์ 2(2-0-4) 
  Applied Molecular Biology 
 328-615 ปฏิบติัการอณูชีววิทยาประยกุต ์ 1(0-3-0) 
  Applied Molecular Biology Laboratory 
 328-616 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Modern Techniques in Genetic Engineering 
 328-621   ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Biochemistry 
 328-651  ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง 3(2-3-4) 
  Advanced Clinical Biochemistry 
 328-673 สมัมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry III 
 328-674 สมัมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry IV 
 328-675 สมัมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry V 
 328-676 สมัมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) 
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  Seminar in Biochemistry VI 
 328-677 สมัมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry VII 
 328-678 สมัมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) 
  Seminar in Biochemistry VIII 
 328-681   หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี  1(1-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
 

                          หมวดวิชาเลือก  (จากภาควชิาอ่ืน) 
 นกัศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนตามความเหมาะสม โดยอยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และหน่วยกิตรวม
ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของหน่วยกิตรวมของวิชาเลือกท่ีกาํหนดในแผนการศึกษา 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 328-791    วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
  Thesis 
 328-792    วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
   Thesis 
 328-793    วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
   Thesis  
 

 
3.1.3.2  ความหมายของรหัสวชิา 

   รหสัวิชา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัต่อไปน้ี   
ตวัเลข 3 ตวัแรก   หมายถึง   รหสัวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัการ      

        ศึกษาในรายวชิานั้น  
328-xxx  คือ    รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาชีวเคมี 

   ตวัเลขหลกัร้อย   หมายถึง   ชั้นปีหรือระดบัการศึกษาของรายวิชานั้น 
เลข 1-4   คือ    วิชาในระดบัปริญญาตรี 
เลข 5-7   คือ    วิชาในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 

  ตวัเลขหลกัสิบ   หมายถึง   วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0 หรือ 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐาน/ทัว่ไป 
เลข 2   หมายถึง  กลุ่มวิชาทางพืช 
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เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาคปฏิบติัการทัว่ไป 
เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาคปฏิบติัการทางคลินิก 
เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาทางคลินิก 
เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาทางโภชนาการ 
เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาสมัมนา 
เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวิชาหวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี 
เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/โครงงาน 

ตวัเลขหลกัหน่วย   หมายถึง  ลาํดบัรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา  
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกติ เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
 ตวัเลขท่ี 1 (3)  หมายถึง  จาํนวนหน่วยกิตรวม 

ตวัเลขท่ี 2 (2)  หมายถึง   จาํนวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์  
ตวัเลขท่ี 3 (3)  หมายถึง   จาํนวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสปัดาห์  
ตวัเลขท่ี 4 (4)  หมายถึง  จาํนวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์  
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 
หลกัสูตรปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 

 

ปี
การศึกษา/ 
ภาคเรียน 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท  สาขาชีวเคม ี        
(แบบ 1.1) 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท สาขาทีเ่กีย่วข้อง      
(แบบ 1.1) 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท สาขาทีเ่กีย่วข้อง            
(แบบ 2.1) 

         ปีท่ี 1  
ภาคท่ี  1 
 

328-792 328-513 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. เรียนบางรายวชิาเพื่อปรับพื้นความรู้ เทคนิคปฏิบติัการ 3 นก. 
รวม นก. โดยไม่นบั นก. 8 ทางชีวเคมี  

4 วชิาเลือก           นก. 
รวม 7 นก. 

8 นก. 328-505   
328-671 
328-791 
       

ชีวเคมีขั้นสูง 1 ภาคท่ี  2 328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792   วทิยานิพนธ ์ 2 นก.  
รวม 8 นก. 1 นก. รวม 8 นก. สมัมนาทางชีวเคมี 1 

4 นก. วทิยานิพนธ์  
1-2 นก. วชิาเลือก     
8-9 รวม นก. 

ปีท่ี 2             
ภาคท่ี  1 328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก.  328-672  

328-791    
สมัมนาทางชีวเคมี 2 1 นก. 

รวม 8 นก. รวม 8 นก. วทิยานิพนธ์      8 นก. 
รวม   9 นก. 

ภาคท่ี  2 
 

328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792   วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-791    วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 
รวม 8 นก. รวม 8 นก. รวม 8 นก. 

ปีท่ี 3             
ภาคท่ี  1 
 

328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792   วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-791    วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 
รวม 8 นก. รวม 8 นก. รวม   8 นก. 

ภาคท่ี  2 
 

328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792   วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-791    วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 
รวม 8 นก. รวม 8 นก. รวม 8 นก. 

         ปีท่ี 4    
ภาคท่ี  1    328-792 วทิยานิพนธ ์ 8 นก.    

รวม 8 นก. 
 รวมตลอดหลกัสูตร  48 นก. รวมตลอดหลกัสูตร  48 นก. รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 นก. 

นกัศึกษาปริญญาเอกทุกคนตอ้งสัมมนาเป็นภาษาองักฤษในรายวชิาสัมมนา  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   ตลอดแผนการศึกษา  และ 
ตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาทุกคร้ัง นบัตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์  
นก. = หน่วยกิต 
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หลกัสูตรปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี                            

ปีการศึกษา/ 
ผู้สําเร็จระดบั ป.ตรี  (แบบ 1.2) 

ภาคเรียน 
ผู้สําเร็จระดบั ป.ตรี  (แบบ 2.2) 

ปีท่ี 1           
เรียนบางรายวชิาเพื่อปรับพื้นความรู้ โดยไม่นบั นก. ภาคท่ี 1 328-513 

 
เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี 3 นก.  

 วชิาเลือก 6 นก. 
รวม 9 นก. 

ภาคท่ี 2 328-793 วทิยานิพนธ์ 8 นก. 328-505 
328-671 

ชีวเคมีขั้นสูง 1 2 นก. 
รวม 8 นก. สมัมนาทางชีวเคมี 1 1 นก. 

วชิาเลือก 6 นก. 
รวม 9 นก. 

ปีท่ี 2            
ภาคท่ี 1 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-672  

328-792 
 

สมัมนาทางชีวเคมี 2 1 นก. 
รวม 8 นก. วทิยานิพนธ ์ 2 นก. 

วชิาเลือก 5 นก. 
รวม 8 นก. 

ภาคท่ี 2 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792 
 

วทิยานิพนธ ์ 7 นก. 
รวม 8 นก. รวม 7 นก. 

ปีท่ี 3             
ภาคท่ี 1  328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792 

 
วทิยานิพนธ ์ 7 นก. 

รวม 8 นก. รวม 7 นก. 
ภาคท่ี 2 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792 

 
วทิยานิพนธ ์ 7 นก. 

รวม 8 นก. รวม 7 นก. 

ปีท่ี 4             
ภาคท่ี 1 
 

328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792 วทิยานิพนธ์  7 นก. 
รวม 8 นก. รวม 7 นก. 

ภาคท่ี 2 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792   วทิยานิพนธ ์ 7 นก. 
รวม 8 นก. รวม 7 นก. 

ปีท่ี 5             
ภาคท่ี 1 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792    วทิยานิพนธ ์ 7 นก. 

รวม 8 นก. รวม 7 นก. 

ภาคท่ี 2 328-793 วทิยานิพนธ ์ 8 นก. 328-792    วทิยานิพนธ ์ 4 นก. 
รวม 8 นก. รวม 4 นก. 

 รวมตลอดหลกัสูตร 72 นก. รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 72 นก. 
 

นกัศึกษาปริญญาเอกทุกคนตอ้งสัมมนาเป็นภาษาองักฤษในรายวชิาสัมมนา  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   ตลอดแผนการ 
ศึกษา และตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาทุกคร้ัง นบัตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์  
 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งการเปล่ียนระดบัมาเรียนปริญญาเอกและเคยเรียน
รายวิชาท่ีเทียบเท่ารายวิชาบงัคบัหรือรายวชิาเลือกของหลกัสูตรมาแลว้ ขอยกเวน้การเรียนโดยเทียบโอน
ได ้ รวมทั้งใหน้บัรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ระหวา่งการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทก่อนการโอน 
ยา้ยเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอกเป็นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอกดว้ย ทั้งน้ีข้ึนกบัดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการ 
ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 16



 

3.1.5   คาํอธิบายรายวชิา  
วชิาบังคบั 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1  2(2-0-4) 

 Advanced Biochemistry I 
รายวิชาบงัคบัก่อน : -  

 Prerequisite : - 
 วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุระดบัลึกและการควบคุมโดยฮอร์โมน กลไกการ
ควบคุมและการส่ือสารระดบัเซลล ์ อนัตรกิริยาระหวา่งกรดนิวคลีอิคกบัโปรตีน กระบวนการ
เปล่ียนแปลงอาร์เอน็เอ กระบวนการหลงัการแปลรหสั โครงสร้างและหนา้ท่ีระดบัลึกของ
โปรตีนและเอนไซม ์
 Advanced metabolisms and hormonal control; mechanisms of cellular control and 
signal transduction; interaction between nucleic acid and protein; RNA processing; post-
translational processing; advanced structure and function of protein and enzyme 
 
328-513 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี 3(2-3-4)  
 Biochemical Laboratory Techniques 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการชีวเคมี การตกตะกอน     เซนตริ- 
ฟิวเกชนั โครมาโตกราฟี อิเลก็โตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรียมพลาสมิด      ดีเอน็เอ 
และอาร์เอน็เอ เทคนิคการเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 
 Theories and techniques used in biochemistry laboratory; precipitation, 
centrifugation, chromatography and electrophoresis; spectrophotometry; preparation of 
plasmids, DNA and RNA; real-time PCR 

 
328-671 สมัมนาทางชีวเคมี 1 1(0-2-1)  
 Seminar in Biochemistry I 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-672 สมัมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1)  
 Seminar in Biochemistry II 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สัมมนาในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-791 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวิจยัท่ี
มีแบบแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา    และก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ซ่ึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหม่สาํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วิจยั หรือ
ประยกุตใ์ช ้
 Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting 
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve 
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the 
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications 

 
328-792 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวิจยัท่ี
มีแบบแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา    และก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ซ่ึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหม่สาํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วิจยั หรือ
ประยกุตใ์ช ้
 Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting 
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve 
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the 
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications 
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328-793 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวิจยัท่ี
มีแบบแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา    และก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ซ่ึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหม่สาํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วิจยั หรือ
ประยกุตใ์ช ้
 Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting 
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve 
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the 
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications 
 
วชิาเลอืก 
328-503 เทคโนโลยขีองเซลล ์ 2(2-0-4) 
 Cell Technology 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความแตกต่างของเซลล์ของโปรคาริโอทและยูคาริโอท  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์     
ยคูาริโอท  วิธีนาํดีเอน็เอเขา้สู่เซลล ์และการแสดงออกของดีเอน็เอในเซลล ์
 Differentiation between prokaryotic cell and eukaryotic cell; techniques in 
eukaryotic cell culture; transfection of DNA into cell and expression of DNA in cells 
 
328-506 ชีวเคมีขั้นสูง 2                     2(2-0-4) 
 Advanced Biochemistry II 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎี เทคนิคขั้นสูงและความรู้ใหม่ ๆ ทางชีวเคมี การประยกุตห์ลกัการทางชีวเคมีมา
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 Theory, advanced techniques and current knowledge in biochemistry; useful 
applications of biochemical principles 
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328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Methods in Molecular Biology 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากส่ิงมีชีวิต การสังเคราะห์กรด
นิวคลีอิคในหลอดทดลอง และการทาํใหก้ลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการ
แยกโคลนท่ีสนใจ เทคนิค PCR และการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เพื่องานดา้น   
ต่าง ๆ อาทิ การแพทยแ์ละเกษตรกรรม 
 Separation and analysis of nucleic acids from living organisms; in vitro synthesis of 
nucleic acids and gene mutagenesis; technique of gene cloning and screening the clone of 
interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of techniques in 
molecular biology in many works such as in medicine and agriculture 
 
328-509 ชีวเคมีทางทะเล 2(2-0-4) 
  Marine Biochemistry 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ชีวเคมีของสัตว์ทะเล เช่น ครัสตาเชียน วงจรชีวิตของครัสตาเชียน การเจริญพนัธ์ุ    
และกลไกการป้องกนัตนเอง การตรวจวิเคราะห์และพฒันาคุณภาพของครัสตาเชียนท่ีจบัจาก
ธรรมชาติและท่ีเพาะเล้ียงในฟาร์ม สารชีวโมเลกุลท่ีมีคุณค่าจากทะเล และการแยกสกัดเพื่อ
นาํมาใชป้ระโยชน์ทางอุตสาหกรรม 
 Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean, 
reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean 
naturally generated and those produced in farms; high-valued biomolecules from the sea, 
isolation, and usage in industry  
 
328-510  ชีวเคมีแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 
 Integrated Biochemistry 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
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 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของสารมหโมเลกุลในเซลลส่ิ์งมีชีวิต การใช ้      
และการเปล่ียนแปลงพลงังานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การผสมผสาน การควบคุมการ
ทาํงานของฮอร์โมน การถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมและการควบคุม  
 Structural and functional relationship of macromolecules in living cells; energy 
consumption and conversion in metabolic process; integration of biomolecular pathways; 
hormonal control; flow of genetic information and regulation 
 
328-514 ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี 1(0-3-0)   
 General Biochemistry Laboratory 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใช้ประจาํในการศึกษาในห้องปฏิบัติการชีวเคมี การเตรียม
บัฟเฟอร์ และสารละลายต่าง ๆ การวดัความเป็นกรด-ด่าง การตรวจหาคุณสมบัติของสาร          
ชีวโมเลกุล โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี การแยกสารชีวโมเลกุลดว้ยการเซนตริฟิวจ ์ เทคนิค
ทางโครมาโตกราฟี และอิเลก็โตรฟอริซิส 
 Theories and techniques generally used in biochemistry laboratory, buffer and 
solution preparation, pH mesurement, properties analysis of biomolecules by spectrophoto-
metry, separation of biomolecules by centrifugation, chromatography and electrophoresis  
 
328-515 เทคนิคจาํเป็นสาํหรับงานวิจยัชีวเคมี   2(2-0-4) 
  Essential Techniques for Biochemical Research               

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เทคนิคจาํเป็นเพื่อใชใ้นงานวิจยัทางชีวเคมี  เป็นการผสมผสานเทคนิคทางโปรตีนและ
ชีวโมเลกุล เช่น การแยกและการตรวจหาโปรตีนดว้ยวิธี  Western blot  และ ELISA  การโคลน 
และการแสดงออกของยีน  การแสดงออกของรีคอมบิเนนท์โปรตีนในเซลล์  เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลลส์ตัว ์
 Integrated tools fundamental to biochemical research with a variety of protein and 
molecular biology techniques such as isolation and determination of proteins by Western blot 
and ELISA, gene cloning and expression, expression of recombinant proteins in cells, 
techniques for animal cell culture 
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328-516 เทคนิคสาํหรับงานวิจยัชีวโมเลกลุ เซลลแ์ละการแพทย ์ 2(2-0-4) 
  Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เทคนิคใหม่และขั้นสูงสําหรับงานวิจยัชีวโมเลกุล เซลลแ์ละการแพทย ์การประยุกต ์
ประโยชน์และขอ้จาํกดัของเทคนิคดงักล่าว 
 Current and advanced techniques for biomolecular, cellular and medical research;  
applications, advantages and limitation of the techniques 
 
328-531 การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) 
 Experiments in Biochemistry 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ศึกษาและวจิยัระยะสั้น  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในสาขาจาํเพาะทางชีวเคมี 
 Short research to gain experiences in a specific area of biochemistry 
 
328-563 หลกัโภชนาการ 2(2-0-4) 
 Principles of Nutrition 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ชีวเคมีของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ความสาํคญัของสาร 
อาหารแต่ละชนิดท่ีมีต่อการทาํงานของร่างกาย หลกัการทางโภชนาการ 
 Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to 
human body functions; the principle of nutrition 

 
328-601 พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ 2(2-0-4) 
 Molecular Genetics 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของสารพนัธุกรรม ความบกพร่องทางกรรมพนัธ์ุ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของชุดยีนในออร์แกแนลล์และเซลล์โปรคาริโอท ยีนท่ีสามารถ
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 Study of the physicochemical property of genetic materials; DNA mutations; 
genome components and organization of genes in cellular organelles and prokaryotic cells; 
transposable genetic elements; genetic recombination mechanism control of gene expression at 
transcriptional and translational levels; basic knowledge of molecular biology techniques 

 
328-603    เซลลชี์ววิทยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ 3(3-0-6) 
  Molecular Cell Biology and Molecular Genetics 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 พื้นฐานทางดา้นเซลล์วิทยา โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลลช์นิดต่าง ๆ เซลล์
เมมเบรน โครงสร้างและคุณสมบติัของกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรม ขอ้มูล
พนัธุกรรม การกลายพนัธ์ุ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการจาํลองแบบ การคดัลอกแบบ และ
การสร้างโปรตีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมกระบวนการรวมตวัของดีเอ็นเอ การ
ตรวจสอบพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 
 Principal of cell biology; structure and component of cells; cell membrane; structure 
and properties of nucleic acids; gene transfer; genetic information; mutations; DNA repair; 
replication, transcription, and protein synthesis, gene expression and control of DNA 
recombination; genetic analysis by genetic engineering technique 

 
328-604   การควบคุมระดบัโมเลกลุและเซลล ์ 2(2-0-4) 
  Molecular and Cellular Regulation 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ชีวโมเลกุลและสารพนัธุกรรมในกระบวนการต่าง ๆ ระดบัเซลล ์ โครงสร้างและการ
ควบคุมยีนในโปรคาริโอทและยูคาริโอท บทบาทการแสดงออกของยีนต่อพฒันาการของส่ิงมี- 
ชีวิตชั้นสูง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งสัญญาณและการส่ือสารระดับเซลล์  การเพ่ิม
จาํนวนและการอยูร่อดของเซลล ์
 The molecular and genetic of cellular processes; gene structure and regulation in 
prokaryotes and eukaryotes; role of gene expression in the development of the complex 
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organisms; related processes with cell signaling and communication, cell proliferation and 
survival 
 
328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์ 2(2-0-4) 
 Technology of Protein and Enzyme 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบติัทางเคมีกายภาพของโปรตีนและเอนไซม ์
สมบติัทางจลนศาสตร์ของเอนไซม ์เทคนิคทางชีวเคมีสาํหรับเตรียมโปรตีนและเอนไซมท์ั้งจาก
ธรรมชาติและรีคอมบิแนนท์ตลอดจนทาํให้บริสุทธ์ิ การประยุกต์ใชโ้ปรตีนและเอนไซม์ดา้น   
ต่าง ๆ ในระดบัหอ้งปฏิบติัการและอุตสาหกรรม 
 Relationship between structure and physicochemical properties of protein and 
enzyme; kinetics of enzymes; biochemical techniques in preparation and purification of native 
and recombinant protein and enzyme; applications of protein or enzyme in laboratory and 
industry 
 
328-614  อณูชีววิทยาประยกุต ์ 2(2-0-4)   
 Applied Molecular Biology 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎี แนวคิดรวบยอดเชิงประยุกต์ และเทคนิคการวิจยั ท่ีมีการพฒันาหรือกาํลงั
พฒันา เพ่ือใชต้รวจหากลไกระดบัโมเลกุลท่ีเซลลใ์ชข้อ้มูลทางพนัธุกรรมในการผลิตอาร์เอ็นเอ
และโปรตีน    หวัขอ้เทคโนโลยแีละเทคนิคจาํเพาะครอบคลุมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค PCR การ
สร้างและปรับเปล่ียนเวคเตอร์ เทคนิคการเปล่ียนแปลงยีนแบบ site-direct mutagenesis การใช้
เทคนิคต่าง ๆ อาทิ transgenic knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel 
electrophoresis และ affinity chromatography การแสดงออกของยนีและความสัมพนัธ์ในการ
ทาํงานระหวา่งยนีต่าง ๆ 
 Theory, applied concepts and research techniques those are developed or developing 
to explore the molecular mechanisms by which cells use genetic information to produce RNAs 
and proteins; topics of the particular technologies and techniques include applied PCR 
techniques, vector construction and modification, site-direct mutagenesis; the usage of the 
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techniques such as transgenic and knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel 
electrophoresis, and affinity chromatography, gene expression and inter-relationship of genes 

 
328-615 ปฏิบติัการอณูชีววิทยาประยกุต ์ 1(0-3-0)   
 Applied Molecular Biology Laboratory 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ปฏิบติัการผสมผสานอย่างต่อเน่ืองดว้ยเทคนิคขั้นสูงทางเทคโนโลยีโปรตีน และ
ชีววิทยาโมเลกุล ครอบคลุมถึงการก่อกลายพนัธ์ุในโครงสร้างยีนดว้ยปฏิกิริยา PCR การแยก    
อาร์เอน็เอและการตรวจการแสดงออกของยนีดว้ย RT-PCR การวิเคราะห์รีคอมบิแนนทโ์ปรตีน
ในแบคทีเรียและเซลลส์ตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
 A series of integrated laboratory exercises with a variety of advanced protein and 
molecular biology techniques, including mutations within structural genes through the 
polymerase chain reaction (PCR); isolation of RNA and determination of gene expression by 
RT-PCR; analysis of recombinant proteins in bacteria and mammalian cells 
 
328-616    เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์    2(2-0-4)                                     
  Modern Techniques in Genetic Engineering  

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ การดดัแปลงพนัธุกรรมและการยบัย ั้งการ
แสดงออกของยีนแบบถาวรในสัตว ์เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี 
การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน อนัตรกิริยาระหวา่งโปรตีน 
 Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout animals; siRNA 
technology; antibody production; immunohistochemistry; analysis of protein structure; protein-
protein interaction 
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328-621 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biochemistry 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 โครงสร้างและการทาํงานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของ    
ชีวโมเลกุลของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช กระบวนการหายใจท่ี
ต่อตา้นผลของไซยาไนด ์พนัธุศาสตร์ของพืช ชีวเคมีของยางพาราและการประยกุตใ์ช ้
 Structure and function of plant cells; biosynthesis and degradation of biomolecules 
in plants; photosynthesis; nitrogen fixation; plant hormones; cyanide resistant respiration; plant 
genetics; biochemistry of rubber plants and applications 
 
328-651 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง   3(2-3-4) 
 Advanced Clinical Biochemistry 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 องคป์ระกอบ สมบติัและหนา้ท่ีของโลหิต เมแทบอลิซึมของโปรตีนในพลาสมา ความ
ผดิปกติของฮีโมโกลบิน   การทาํงานของไตและตบัท่ีเก่ียวขอ้งในเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
ต่าง ๆ ชีวเคมีของฮอร์โมนและพยาธิสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการและเทคนิคการตรวจสอบทาง
คลินิก 
 Composition, properties, and functions of blood; metabolism of proteins in plasma, 
hemoglobin abnormalities; liver and kidney function in relation to metabolism of various 
biomolecules; biochemistry of hormone and related pathological conditions; principle and 
techniques used in clinical diagnosis 
 
328-673    สมัมนาทางชีวเคมี 3        1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry III 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-674    สมัมนาทางชีวเคมี 4         1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry IVI 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-675    สมัมนาทางชีวเคมี 5         1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry V 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-676    สมัมนาทางชีวเคมี 6          1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VI 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-677    สมัมนาทางชีวเคมี 7          1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VII 

รายวิชาบงัคบัก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-678    สมัมนาทางชีวเคมี 8          1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VIII 
 รายวิชาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-681    หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี   1(1-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
 รายวิชาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ในสาขาชีวเคมี 
 Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry 
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