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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
วิทยาเขต   หาดใหญ$ คณะ   วิทยาศาสตร> ภาควิชา   เทคโนโลยีชวีภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1 ข3อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร : 25470103203718 
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและ 
   ชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Molecular Biology 
   and Bioinformatics (International program) 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)  
               (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Molecular Biology and Bioinformatics) 
2.2 ชื่อย$อ  (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
               (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics) 
 

3. วิชาเอก (ถ3ามี) 
ไม$มี 

 
4. จํานวนหน/วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

แบบ 1.1 48 หน$วยกิต 
แบบ 1.2 72 หน$วยกิต 
แบบ 2.1 48  หน$วยกิต 
แบบ 2.2 72  หน$วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

� หลักสูตรปริญญาเอก 
5.2  ภาษาท่ีใช3 

� หลักสูตรจัดการศึกษาเป@นภาษาอังกฤษ 
5.3  การรับเข3าศึกษา 

� รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต$างชาติ (นักศึกษาต$างชาติให�เข�าศึกษาแบบ 1) 
5.4  ความร/วมมือกับสถาบันอ่ืน 

� เป@นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5  การให3ปริญญาแก/ผู3สําเร็จการศึกษา 

� ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสูตรปรับปรุง       กําหนดเปCดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และปรับเป@น หลักสูตรนานาชาติ 

� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ$ ในคราวประชุมครั้งท่ี 15 (1/2560) 
 เม่ือวันท่ี 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 

� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 383 (3/2560) 
  เม่ือวันท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร3อมในการเผยแพร/หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร�อมเผยแพร$คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ 
ในปhการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได3หลังสําเร็จการศึกษา 
1) อาจารย>สอนวิชาชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม$ วิทยาศาสตร>ประยุกต>     

ชีวสารสนเทศ พันธุศาสตร> พันธุวิศวกรรมศาสตร> หรือ ศาสตร>อ่ืนท่ีใกล�เคียง 
2) นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร>ในห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห>สารพันธุกรรม การตัดต$อยีน 

ตรวจสอบลายพิมพ>ดีเอ็นเอ การวิเคราะห>โอมิกส> (Omics) ซ่ึงครอบคลุม จีโนมิกส> (Genomics) 
ทรานสคริปโตมิกส> (Transcriptomics) เมตาโบโตมิกส> (Metabotomics) และ โปรติโอมิกส> 
(Proteomics) 
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11. สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปIนต3องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยไม$อาจอยู$บนพ้ืนฐานของค$าแรงท่ีตํ่าและการใช�ทรัพยากรท่ี
เคยมีอยู$มากมายและหลากหลายอย$างฟุ}มเฟ~อย ประเทศมีความจําเป@นต�องอนุรักษ>ทรัพยากรท่ีเหลืออยู$และ
บริหารจัดการอย$างชาญฉลาด สามารถสร�างมูลค$าเพ่ิมจากวัสดุทางชีวภาพ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีใหม$ๆ 
ให�พ่ึงพาตนเอง และแข$งขันได� ซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 12 ท่ี
ต�องการให�ยกระดับการแข$งขันโดยให�ส$งเสริม การวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล�อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยใช�ประโยชน>จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัด และ
เป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
 การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร>ของเทคโนโลยีสมัยใหม$ ทําให�การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ และการ
ตรวจสอบการเรียงตัวของกรดนิวคลีอิคของสิ่งมีชีวิต สามารถทําได�อย$างรวดเร็ว ราคาถูก  ทําให�เทคนิคการ
ทํางานต�องเป@นระดับ โอมิกส> (Omics) ซ่ึงครอบคลุม จีโนมิกส> (Genomics) ทรานสคริปโตมิกส> 
(Transcriptomics) เมตาโบโตมิกส> (Metabotomics) และ โปรตีโอมิกส> (Proteomics) ต�องสามารถเก็บ
และวิเคราะห>ข�อมูลปริมาณมากด�วยชีวสารสนเทศ แล�ววางแผนการตัดต$อยีน การโคลนนิ่ง เพ่ือผลิตสารท่ีมี
ฤทธิ์ชีวภาพชนิดต$างๆ หรือ การค�นหาตัวชี้วัดระดับโมเลกุล (Molecular markers) เพ่ือนําไปใช�ทาง
การแพทย> การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีใช�วัสดุ
ชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิต 
 ในการวิเคราะห>ข�อมูลโอมิกส>จะต�องใช�ชีวสารสนเทศ ซ่ึงอาศัยความรู�ทางคอมพิวเตอร> การใช�
โปรแกรมวิเคราะห>ประเภทต$างๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ>ระหว$างสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ>ระหว$างข�อมูลโอ
มิกส>กับลักษณะทางกายภาพ ป�จจัยท่ีมีผลต$อการเปลี่ยนแปลงของข�อมูล เป@นต�น สิ่งเหล$านี้ต�องใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร>ท่ีมีศักยภาพสูง  
การผสมผสานของเทคโนโลยีเหล$านี้นําไปสู$องค>ความรู�ท่ีลึกซ้ึง ก$อให�เกิดนวัตกรรมด�านต$างๆ เช$น การ
วินิจฉัย การป�องกัน และการรักษาโรค โดยเฉพาะการรักษาท่ีเหมาะสมและได�ผลเฉพาะบุคคล ทางด�าน
เกษตรและอุตสาหกรรม ก็ได�แก$การทําให�ได�ผลผลิต หรือ วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดต�นทุน ลด
ป�ญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
 หลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ จึงถูกปรับปรุงให�ทันสมัย ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู�
ความสามารถสนองตอบต$อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเองได�อย$าง
ต$อเนื่องและประกอบอาชีพได�ดี 

11.2 สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรทางชีวภาพท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ> แต$การนํามาใช�โดยไม$
คํานึงถึงความพอเพียงและการทดแทน ย$อมทําให�ประเทศสูญเสียโอกาสท่ีจะสร�างความม่ันคงและม่ังค่ัง  
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การใช�เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ เป@นหนทางหนึ่งท่ีจะช$วยให�การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึน สนับสนุนการพัฒนา Bioeconomy ของประเทศ  
 นอกจากนี้การท่ีประเทศไทยเป@นส$วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และมีโครงการอาเซียนเป@น
หนึ่งในปh 2558 ซ่ึงจะเกิดการพัฒนาทางสังคมของหลากหลายเชื้อชาติและเป@นพหุวัฒนธรรม เกิดการ
แข$งขันของตลาดแรงงานท่ีมีความสามารถ การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร>ไทยทางด�าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศให�ได�มาตรฐานสากล และการพัฒนากําลังคนทางด�านชีววิทยาโมเลกุล
และชีว-สารสนเทศพร�อมท่ีจะแข$งขันในประชาคมอาเซียนเป@นสิ่งท่ีท�าทายและจําเป@นเป@นอย$างยิ่งเพ่ือ
รองรับการศึกษาและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของอาเซียน 
 
12. ผลกระทบจาก ข3อ 11.1 และข3อ 11.2 ต3องการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข3องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนอย$างรวดเร็ว การแข$งขันท่ีสูง ทรัพยากรเริ่มมีจํากัดและเกิด
การแย$งชิง กําลังคนรุ$นใหม$ท่ีมีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร>ของประเทศยังมีไม$เพียงพอท่ีจะ
รักษาสมดุลของการใช�ทรัพยากรและเศรษฐกิจท่ีต�องการการเติบโต ชีวโมเลกุลเป@นวัตถุดิบในเซลล>ของ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาจนํามาใช�ประโยชน>หรือถูกดัดแปลงได�มากมาย ไม$ว$าจะเป@นอาหาร ยารักษาโรค และสาร
พลังงาน เป@นต�น หลักสูตรนี้จะสอนให�นักศึกษามีความรู�พ้ืนฐานของชีววิทยาโมเลกุล สามารถใช�เซลล>ของ
สิ่งมีชีวิตเพ่ือการผลิตสารสําคัญๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเซลล>ในฐานะโรงงานผลิตชีวโมเลกุล 
ส$วนชีวสารสนเทศก็จะเป@นเครื่องมือทางคณิตศาสตร>และคอมพิวเตอร> ท่ีใช�จัดเก็บข�อมูลรหัสพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต และการวางแผนเพ่ือนําข�อมูลเหล$านั้นไปใช�ประโยชน> ก$อให�เกิดมูลค$าเพ่ิม ทําให�เกิดการอนุรักษ>
และการใช�ทรัพยากรอย$างยั่งยืน นักศึกษาจะได�รับการฝEกฝนท้ังทฤษฎีและทักษะในห�องปฏิบัติการ มี
ความสามารถด�านการวิจัย สามารถวางแผน วิเคราะห> และดําเนินงานได�อย$างเหมาะสมในสภาวะท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณท่ีจะใช�เทคโนโลยีไปในทางท่ีเกิดประโยชน> และรักษาสิ่งแวดล�อม 
ดังนั้น ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศจึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเดิมให�เป@นหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�ก�าวทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล$าว โดยสร�างดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาชาติ สามารถบูรณาการองค>ความรู�ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศท่ีสามารถแข$งขันได�ในระดับ
สากล 

12.2 ความเก่ียวข3องกับพันธกิจของสถาบัน  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเป@นหลักสูตรท่ีเน�นวิจัย 
มุ$งเน�นสร�างสรรค>งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับพันธกิจของสถาบันท่ีเน�นเป@นมหาวิทยาลัยวิจัยและมี
เป�าหมายท่ีจะมีจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพจํานวนมาก 
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13. ความสัมพันธ- (ถ3ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปJดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ/มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปJดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

� หมวดวิชาเลือก 
 จํานวน 11 รายวิชา ได3แก/ 
 1) คณะวิทยาศาสตร- จํานวน 9 รายวิชา คือ 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Bacteriology 
326-651 วิทยาภูมิคุ�มกันข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Immunology 
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Virology 
330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง      3(2-3-4) 
  Advance Cell Biology 
344-563 ระบบจัดการฐานข�อมูล      3(3-0-6) 
  Database Management Systems 
344-564 การสืบค�นข�อมูล       3(3-0-6)

   Information Retrieval 
344-571 ป�ญญาประดิษฐ>       3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย    3(3-0-6) 
  Applied Statistics for Research 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั    4(3-2-7) 
  Biological Statistics and Research Methodology  

 2) คณะทันตแพทยศาสตร- จํานวน 2 รายวิชา คือ 
660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร>  2(2-0-4) 
  Philosophy and Methodology of Dental Research 
660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย>  2(1-3-2) 
  Animal Cell Culture in Medical Research 

13.2 กลุ/มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปJดสอนให3ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนต3องมาเรียน  
ไม$มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม$มี 
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หมวดท่ี 2  ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ$งผลิตนักวิจัยท่ี

สามารถปฏิบัติงานวิจัยท่ีเป@นมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันก็เป@นงานวิจัยท่ีตอบสนองความต�องการ
ของประเทศ เน�นให�เป@นนักวิจัยท่ีมีความรู�ความสามารถในการวิจัยในด�านชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน
เทศ พร�อมท่ีจะติดตามเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�าและบูรณาการกับศาสตร>อ่ืนๆ  โดยดุษฏีบัณทิตสามารถทําวิจัย
เชิงลึกได� สามารถคิด วิเคราะห> และสังเคราะห>ผลงานวิจัยของตนเองได� แก�ป�ญหาโจทย>ท่ีซับซ�อน ตลอดจน
เป@นนักวิจัยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ/ หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาองค>ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุลภายในเซลล> การใช�เทคนิคพันธุ

วิศวกรรมเพ่ือตัดต$อยีน เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ถอดรหัสพันธุกรรมและทําโคลนนิ่ง เป@นศาสตร>ท่ีมีประโยชน>ท้ัง
ทางการแพทย> เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในทางการแพทย>ได�แก$ การหาวิธีตรวจสอบโรคติดเชื้อท่ีมี
ความจําเพาะสูง ให�ผลตรวจได�รวดเร็ว การใช�ลายพิมพ> DNA ตรวจหาผู�กระทําผิด หรือ ศึกษาความสัมพันธ>
ระหว$างบุคคล การพัฒนาวิธีการเพ่ือนําไปสู$การแก�ไขความบกพร$องทางพันธุกรรมหรือ gene therapy 
เป@นต�น ในทางการเกษตรกรรม ได�แก$ การจําแนกสายพันธุ> คัดเลือกสายพันธุ> ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิด
โรค การคัดเลือกหรือผลิตสิ่งมีชีวิตสายพันธุ>ใหม$ท่ีมีคุณลักษณะดีและมีคุณค$าทางเศรษฐกิจ ในด�าน
อุตสาหกรรม ได�แก$ การผลิตชีวโมเลกุลใหม$ ๆ เช$น ยาปฏิชีวนะ สารท่ีต�องใช�ในอุตสาหกรรมอาหารหรือ
เครื่องสําอาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตด�วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม เพ่ือให�ได�ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ
แต$ลดต�นทุนการผลิต เป@นต�น ตัวอย$างท่ีกล$าวมานี้เป@นตัวอย$างเพียงเล็กน�อยเท$านั้น นอกจากนั้นงานด�าน
สิ่งแวดล�อมหรือการศึกษาประชากรของสิ่งมีชีวิตต$าง ๆ ในระบบนิเวศ เป@นงานท่ีต�องอาศัยความรู�ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมเข�าไปช$วย  

 ชีวสารสนเทศศาสตร> (Bioinformatics) เป@นศาสตร>ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว$างองค>ความรู�
ทางวิทยาศาสตร>ชีวภาพกับความก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร>คอมพิวเตอร> ป�จจุบันนักวิทยาศาสตร>ท่ีทํางาน
ในห�องทดลองต�องมีความสามารถในการใช�ซอฟต>แวร>ในการค�นหาหรือนําข�อมูลเฉพาะท่ีต�องการจาก
ฐานข�อมูล (databases) ขณะเดียวกันก็ต�องมีบุคลากรท่ีสามารถใช�คณิตศาสตร>และสถิติ ในการจัดการกับ
ข�อมูลจํานวนมากท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร>เพ่ือการอ$านและวิเคราะห>ผลท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และแม$นยํา แทบจะกล$าวได�ว$า ผู�ท่ีทํางานวิจัยด�านชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม จะต�องมี
ความเข�าใจชีวสารสนเทศศาสตร>ควบคู$ไปด�วย มีทักษะและความสามารถท่ีจะใช�ข�อมูลจากฐานข�อมูล (data 
mining) ซ่ึงจะช$วยย$นระยะเวลาและลดต�นทุนการทําวิจัย เพ่ือให�แข$งขันกับผู�อ่ืนได�  

 คณาจารย>และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ซ่ึงมีประสบการณ>การทําวิจัยท่ี
หลากหลายท้ังวิทยาศาสตร>สาขาชีวภาพและกายภาพ ได�เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได�เปCดสอน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ข้ึนต้ังแต$ปh พ.ศ.2547 ทําให�
สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเป@นประโยชน>ต$อวงการวิชาการ โดยเผยแพร$ผลงานในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติไปพร�อม ๆ กับการประยุกต>ใช�งานในประเทศ เพ่ือตอบสนองต$อความต�องการของท�องถ่ิน การ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือทบทวนเนื้อหารายวิชาให�สอดคล�องกับวิทยาการท่ีก�าวหน�าในป�จจุบัน 

1.3 วัตถุประสงค- 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู�บูรณาการระหว$างชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห> สังเคราะห>องค>ความรู�ทางวิทยาศาสตร> ท่ีเก่ียวข�องกับ

ศาสตร>ท่ีตัวเองสนใจได� 
3) สามารถทํางานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Science) และนําความรู�ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยไปสู$การ

ประยุกต>ใช� 
4) มีความสามารถในการเรียนรู�ด�วยตนเองอย$างต$อเนื่อง สร�างผลงานท่ีมีคุณค$าให�กับสังคม 

และแข็งขันได�ในระดับสากล 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และทํางานร$วมกับผู�อ่ืนได�

อย$างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
คาดว/าจะดําเนินการแล3วเสรจ็ภายใน 5 ปH 

แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ- หลักฐาน/ ตัวบ/งช้ี 

(1) ปรั บป รุ งหลั กสู ต รตาม เกณฑ>
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

(1) ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย$าง
สมํ่าเสมอ 

(2) ประชุ ม /สั มมนาผู� รั บ ผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย>ประจําหลักสูตร 

(3) ติดตามความก�าวหน�าขององค>
ความรู�ในวิชาชีพ 

(4) ติดตามความคาดหวังของสังคมต$อ
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

(1.1) รายงานการประเมินหลักสูตร 
(1.2) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
(2.1) ผลสรุปและผลการประเมิน 

การประชุมสัมมนา 
(3.1) รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล�อง 

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
(4.1) ผลการประเมินจากผู�ใช�ดุษฎี

บัณฑิต 

(2) พัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับ 
ความต�องการของงานทางด�าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

(1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต�องการของหน$วยงานท่ีมีความ
ต�องการดุษฎีบัณฑิตทางชีววิทยา 
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

(1.1) รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช�ดุษฎีบัณฑิต  
ของหน$วยงานต$าง ๆ  
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แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ- หลักฐาน/ ตัวบ/งช้ี 

(1.2) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในทักษะ ความรู� ความสามารถ
ในการทํางาน ของดุษฎีบัณฑิต  
โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับดี 

(3) พัฒนาบุคลากรด�านการเรียนการ 
สอนและบริการวิชาการ ให� มี
ประสบการณ>จากการนําความรู�
ท า ง ชี ว วิ ท ย า โ ม เ ล กุ ล แ ล ะ 
ชีวสารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

(1) สนับสนุนบุคลากรด�านการเรียน
การสอนให�ทํางานบริการวิชาการ
แก$องค>กรภายนอก 

 

(1.1) ปริมาณงานบริการวิชาการต$อ
อาจารย>ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร3างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 � ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห> ข�อกําหนดต$างๆ ให�เป@นไปตามระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร3อน   
 � ไม$มีภาคฤดูร�อน 
1.3 การเทียบเคียงหน/วยกิตในระบบทวิภาค   
 � ไม$มีการเทียบเคียงหน$วยกิต 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

 � วัน – เวลาราชการปกติ 
2.2 คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา  
 � ตามเกณฑ>มาตรฐาน คือ เป@นผู�สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท$า 

 � มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
  แบบ 1.1 และ 1.2 

  1) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.50 และมีประสบการณ>การทําวิจัยในสาขา
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
  2) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาตามข�อ 1 แต$มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.00 และมี
ประสบการณ>การทําวิจัยในสาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ไม$ตํ่ากว$า 2 ปh 
และมีผลงานวิจัยท่ีได�ทําสําเร็จแล�ว โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  3) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาชีววิทยา
โมเลกุล หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง มีผลการเรียนในระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยไม$ตํ่ากว$า 3.50 และมี
ประสบการณ>การทําวิจัยในสาขาชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ไม$น�อยกว$า 3 ปh และมีผลงาน
ตีพิมพ>ในวารสารนานาชาติ 
  4) มีผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบ
มาแล�วไม$เกิน 2 ปh นับจากวันท่ีสมัครเข�าศึกษา โดยต�องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ> อย$างใดอย$าง
หนึ่ง ดังนี้ 
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   - TOEFL paper-based ไม$ต่ํากว$า 500 คะแนน 
   - TOEFL computer-based ไม$ต่ํากว$า 173 คะแนน 
   - TOEFL internet-based ไม$ต่ํากว$า 61 คะแนน 
   - IELTS   ไม$ต่ํากว$า 5.5 คะแนน 
   - CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม$ต่ํากว$า 60 คะแนน  
ท้ังนี้ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นกรณีไป 
  5) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  6) คุณสมบัตินอกเหนือจากข�อ 1-4 ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  แบบ 2.1 และ 2.2 
  1) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม$ต่ํากว$า 3.25 โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร> หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.50 หรือ 10% แรกของชั้นเรียน โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3) มีผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณทิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล�ว 
ไม$เกิน 2 ปh นับจากวันสมัครเข�าศึกษา โดยต�องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ> อย$างใดอย$างหนึ่ง 
ดังนี้ 
   - TOEFL paper-based ไม$ต่ํากว$า 500 คะแนน 
   - TOEFL computer-based ไม$ต่ํากว$า 173 คะแนน 
   - TOEFL internet-based ไม$ต่ํากว$า 61 คะแนน 
   - IELTS   ไม$ต่ํากว$า 5.5 คะแนน 
   - CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม$ต่ํากว$า 60 คะแนน  
ท้ังนี้ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นกรณีไป 
  4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  5) คุณสมบัตินอกเหนือจากข�อ 1-3 ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข3า 
 ความรู�และทักษะพ้ืนฐานด�านภาษาอังกฤษค$อนข�างตํ่า 
2.4 กลยุทธ-ในการดําเนินการเพ่ือแก3ไขปMญหา/ ข3อจํากัดของนักศึกษาในข3อ 2.3 
 1) ให�นักศึกษาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีคณะวิทยาศาสตร>จัดสอนเสริม 
 2) อ$านบทความ และวิเคราะห>บทความภาษาอังกฤษร$วมกัน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู3สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปH 
 

จํานวนนักศึกษา 
ปHการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปhท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปhท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปhท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว/าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน$วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปHงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค$าบํารุงการศึกษา 240,000 480,000 720,000 900,000 900,000 

ค$าลงทะเบียน 360,000 720,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 175,000 350,000 525,000 525,000 525,000 

รวมรายรับ 775,000 1,550,000 2,325,000 2,505,000 2,505,000 
 2.6.2 งบประมาณรายจ$าย (หน$วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปHงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ 

1. ค$าใช�จ$ายบุคลากร 1,322,738 1,402,102 1,486,228 1,575,402 1,669,926 

2. ค$าใช�จ$ายดําเนินงาน (ไม$รวม 3) 263,480 442,904 622,549 627,427 632,548 

3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ$ายระดับมหาวิทยาลัย 240,000 480,000 720,000 900,000 900,000 

รวม (ก) 1,826,218 2,325,006 2,828,777 3,102,828 3,202,474 

ข. งบลงทุน   
ค$าครุภัณฑ> 963,909 1,012,104 1,062,709 1,115,845 1,171,637 

รวม (ข) 963,909 1,012,104 1,062,709 1,115,845 1,171,637 

รวม (ก) + (ข) 2,790,126 3,337,110 3,891,486 4,218,673 4,374,111 
ค$าครุภัณฑ>เป@นการคิดคํานวณตามอายุการใช�งาน(ค$าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 � แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน/วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข3ามมหาวิทยาลัย (ถ3ามี)  
 เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย-ผู3สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน/วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 เรียนตลอดหลักสูตร 48  หน$วยกิต 
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 เรียนตลอดหลักสูตร 72  หน$วยกิต 

3.1.2 โครงสร3างหลักสูตร 
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 � แบบ 1.1    48 หน$วยกิต 
  - วิทยานิพนธ>    48 หน$วยกิต 
 � แบบ 2.1    48 หน$วยกิต 
  -  หมวดวิชาบังคับ     8 หน$วยกิต 
  -  หมวดวิชาเลือก     4 หน$วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ>    36 หน$วยกิต 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศและเข�าศึกษาต$อในหลักสูตรนี้ เข�าศึกษาในแบบ 1.1 แต$ท้ังนี้สามารถ
เลือกเรียนรายวิชาท่ีไม$เคยลงทะเบียนในระดับปริญญาโทท่ีเปCดสอนในภาควิชาฯ หรือจากภาควิชาอ่ืน หรือ
คณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได� โดยความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษา 
และอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 � แบบ 1.2    72 หน$วยกิต 
  - วิทยานิพนธ>    72 หน$วยกิต 
 � แบบ 2.2    72 หน$วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ     8 หน$วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก    16 หน$วยกิต 
  - วิทยานิพนธ>    48 หน$วยกิต
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ     8 หน$วยกิต 

318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Molecular Biology for Biological Science 
หรือ 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ 2(2-0-4) 
 Molecular Biology for Physical Science 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3) 
 Bioinformatics I  
318-504 ชีวสารสนเทศ 2 2(1-2-3) 
 Bioinformatics II 
318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 
318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก   4/16 หน$วยกิต 
หมวดวิชาท่ีเปดสอนโดยหลักสูตรฯ 
318-505 สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง 4(4-0-8) 
 Experimental Model Organisms 
318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม 2(2-0-4) 
 Production of Recombinant Protein 
318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา 1(1-0-2) 
 Intellectual Properties 
318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิกส> 2(2-0-4) 
 Functional Genomics 
318-509 ชีววิทยาระบบ 2(1-2-3) 
 Systems Biology 
318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 2(2-0-4) 
 Protein Technology and Engineering  
318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร> 3(2-3-4) 
 Genetic Engineering 
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318-512 การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Software development for Bioinformatics 
318-513 การทําเหมืองข�อมูลทางชีวสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Data Mining for Bioinformatics 
318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial system biology management 
318-515  เมตาโบโลมิกส> 2(2-0-4) 
 Metabolomics 
318-516   ชีวสารสนเทศสําหรับผู�เริ่มต�น 2(1-2-3)         

Bioinformatics for beginner 
318-517   ความสัมพันธ>ระหว$างอาหารและยีน  2(2-0-2) 
 Interaction Between Food and Genes                                        
318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III 
318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics IV 
318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics V 
318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VI 
318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VII 
318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VIII 
318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1(1-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1(1-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส>  2(1-3-2)
 Techniques in Genomics and Proteomics 
319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร> 2(1-2-3) 
 Science Communication 
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319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 1(1-0-2)
 Biosafety 
หมวดวิชาทางคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� 
344-563 ระบบจัดการฐานข�อมูล  3(3-0-6) 
 Database Management Systems 
344-564 การสืบค�นข�อมูล  3(3-0-6)
 Information Retrieval 
344-571 ป�ญญาประดิษฐ> 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั 4(3-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
หมวดวิชาทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Bacteriology 
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Virology 
330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง 3(2-3-4) 
 Advance Cell Biology 
หมวดวิชาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
326-651 วิทยาภูมิคุ�มกันข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Immunology 
660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร> 2(2-0-4) 
 Philosophy and Methodology of Dental Research 
660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย> 2(1-3-2) 
 Animal Cell Culture in Medical Research 
 

หมายเหตุ : นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปCดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> หรือเลือกลงทะเบียนเรียนทางไกลจาก Web site ของมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต$างประเทศท่ีลงนามความร$วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ท้ังนี้อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ> 
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3.1.3.3 วิทยานิพนธ- 

319-693 วิทยานิพนธ> 36(0-108-0) 
 Thesis 
319-694 วิทยานิพนธ> 48(0-144-0) 
 Thesis 
319-695 วิทยานิพนธ> 72(0-216-0) 
 Thesis 

3.1.3.4 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด�วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต$อไปนี้ 
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง คณะผู�รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา 
  นั้นๆ โดย รหัสวิชาของหลักสูตรชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศมี 2 รหัส คือ 318 และ 319 
ตัวเลขหลักร�อย หมายถึง ชั้นปhหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
 เลข 1-4 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาตรี 
 เลข 5-7 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต$ละกลุ$มวิชา 
 เลข 0 หรือ 1 หมายถึง กลุ$มวิชาข้ันสูง 
 เลข 2 - 6 หมายถึง กลุ$มวิชาเฉพาะทาง 
 เลข 7 หมายถึง กลุ$มวิชาสัมมนา 
 เลข 8 หมายถึง กลุ$มวิชาหัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลฯ 
 เลข 9 หมายถึง กลุ$มวิชาวิทยานิพนธ>/โครงงาน 
ตัวเลขหลักหน$วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต$ละกลุ$มวิชา 

3.1.3.5 ความหมายของจํานวนหน/วยกิต เช/น  3(2-3-4) มีความหมายดังต/อไปนี้ 
ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จํานวนหน$วยกิตรวม 
ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต$อสัปดาห> 
ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต$อสัปดาห> 
ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด�วยตนเองต$อสัปดาห> 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1 

ปHการศึกษา/ ภาคการศึกษา แบบ 1.1  ( ผู�สําเร็จระดับ ป.โท ) แบบ 1.2  ( ผู�สําเร็จระดับ ป.ตรี ) 

ปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  4  หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 

ปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 

ปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 319-694  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 

ปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  1 -- 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 -- 319-695  วิทยานิพนธ>  8  หน$วยกิต 

ปHท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี  1 -- 319-695  วิทยานิพนธ>  6  หน$วยกิต 

 ภาคการศึกษาท่ี  2 -- 319-695  วิทยานิพนธ>  6  หน$วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                           48  หน/วยกิต                           72 หน/วยกิต 

 
หลักสูตรแบบ 2 

ปHการศึกษา/ ภาคการศึกษา แบบ 2.1 ( ผู�สําเร็จระดับ ป.โท ) แบบ 2.2 (ผู�สําเร็จระดับ ป.ตรี ) 

ปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1 318-501,502 วิชาบังคับ  2 หน$วยกิต 
318-503  วิชาบังคับ        2 หน$วยกิต 
318-671  สัมมนา 1        1 หน$วยกิต 
xxx-xxx   วิชาเลือก         4 หน$วยกิต 
319-693  วิทยานิพนธ>     2 หน$วยกิต 

318-501,502 วิชาบังคับ  2 หน$วยกิต 
318-503  วิชาบังคับ       2 หน$วยกิต 
318-671  สัมมนา 1       1 หน$วยกิต 
xxx-xxx   วิชาเลือก        7 หน$วยกิต 

 ภาคการศึกษาท่ี  2 318-504  วิชาบังคับ 2 หน$วยกิต 
318-672  สัมมนา 2 1 หน$วยกิต 
319-693  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 

318-504  วิชาบังคับ 2 หน$วยกิต 
318-672  สัมมนา 2 1 หน$วยกิต 
xxx-xxx   วิชาเลือก 9 หน$วยกิต 

ปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-693  วิทยานิพนธ> 8 หน$วยกิต 319-694  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 319-693  วิทยานิพนธ> 8 หน$วยกิต 319-694  วิทยานิพนธ> 8 หน$วยกิต 

ปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-693  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 319-694  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 319-693  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 319-694  วิทยานิพนธ> 6 หน$วยกิต 

ปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  1 -- 319-694  วิทยานิพนธ>     6 หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 -- 319-694  วิทยานิพนธ>     6 หน$วยกิต 
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ปHการศึกษา/ ภาคการศึกษา แบบ 2.1 ( ผู�สําเร็จระดับ ป.โท ) แบบ 2.2 (ผู�สําเร็จระดับ ป.ตรี ) 

ปHท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี  1 -- 319-694  วิทยานิพนธ>     6 หน$วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 -- 319-694  วิทยานิพนธ>     4 หน$วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  48 หน/วยกิต                             72 หน/วยกิต 

   
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร-ชีวภาพ   2(2-0-4) 

Molecular Biology for Biological Science 
  เทคโนโลยีหลักท่ีใช�ศึกษาจีโนม การใช�คอมพิวเตอร>ช$วยในการหาสาเหตุ วินิจฉัย 
และรักษาโรคในพืชและสัตว> วิธีการอ$านลําดับเบส การจัดเรียง วิเคราะห>หน�าท่ี และ โครงสร�าง
บนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถ$ายทอดคุณลักษณะ และ โรค การค�นหายีนเป�าหมาย  
   The key genomic technologies; computational approaches for 
prognostics, diagnostics, and treatment of plant and animal diseases; How to 
sequence, assemble, and analyze the function and structure of genomes; 
explore methods for determining the heritability of traits & diseases; how to 
identify target genes 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร-กายภาพ  2(2-0-4) 

Molecular Biology for Physical Science 
  เนื้อหาสําคัญของเซลล>วิทยา ชีววิทยาโมเลกุล มหโมเลกุล โครงสร�างของเซลล> 
วัฏจักรเซลล>และการสื่อสัญญาณ โครงสร�างทางเคมีและการจัดระบบของดีเอ็นเอ รหัสพันธุกรรม 
การควบคุมการแสดงออกของยีน พีซีอาร>และการอ$านลําดับเบสของจีโนม วิเคราะห>หน�าท่ีและ 
โครงสร�างบนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถ$ายทอดคุณลักษณะและโรค การค�นหายีนเป�าหมาย 
  Essential aspects of cell biology and molecular biology, 
macromolecules and organization of the cell, cell cycle and signal transduction, 
DNA structure and organization, the genetic code, and gene expression and its 
regulation, polymerase chain reaction and genome sequencing; function and 
structure of genomes analysis; explore methods for determining the heritability 
of traits & diseases; target genes identification 
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318-503 ชีวสารสนเทศ 1       2(1-2-3) 
Bioinformatics I 

  การใช�บลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพันธุ> การออกแบบไพร>เมอร> การทํานายยีน
เป�าหมายของไมโครอาร>เอ็นเอ การทํานายและวิเคราะห>โครงสร�างของโปรตีน การทํานาย
ปฏิสัมพันธ>ของโปรตีนด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร> การค�นหาและวิเคราะห>ความแตกต$างทาง
พันธุกรรมด�วยซอฟต>แวรโอเพนซอร>ส การศึกษาความสัมพันธ>ของพันธุกรรมท่ัวท้ังจีโนม 
  Using local blast; phylogenetic tree; primer design;  microRNA target 
prediction; protein structures prediction and analysis; protein-protein interaction 
prediction and analysis using computer programs; searching and analyzing of 
variants by open source software; genome-wide association studies 
318-504 ชีวสารสนเทศ 2       2(1-2-3) 

Bioinformatics II 
  การตรวจสอบลําดับเบสจากเทคโนโลยี Next-generation sequencing (NGS) 
ด�วยโปรแกรมโอเพนซอร>ส การเอสเซมบลี การหายีนออนโทโลจี และวิเคราะห>ข�อมูลทรานสคริป
โตม การใช�โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห>จีโนมเชิงในเปรียบเทียบ ชีววิทยาระบบ 
  Quality control checking of  NGS sequence reads by open source 
programs, sequence assembly, gene ontologies finding,  and transcriptome 
analysis; comparative genome analysis with programs; systems biology 
318-505 ส่ิงมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง     4(4-0-8) 

  Experimental Model Organisms 
  ใช�สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือศึกษาวิถีทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในมนุษย> การประยุกต>ใช� 
ข�อดี-ข�อเสียของการใช�สิ่งมีชีวิตจําลองชนิดต$าง ๆ (ยีสต> พืช แมลง หนู และ ครัสเตเชียน) การใช�
เซลล>เพาะเลี้ยงของมนุษย>เป@นแบบจําลองสําหรับศึกษาหน�าท่ีหรือโรคท่ีจําเพาะกับเนื้อเยื่อ 
  Using model organisms to study biochemical and physiological 
functions in human; applications, advantages and disadvantages of using model 
organisms (yeast, plant, insect, mice and crustacean); using cultured human cells 
model for study of specific tissue functions and diseases 
318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม       2(2-0-4) 

Production of Recombinant Protein 
  เทคโนโลยีการหมักและกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร>และเทอร>โม
ไดนามิกส>ท่ีเก่ียวข�องกับการหมัก กระบวนการหมักแบบแบทช>และแบบต$อเนื่อง การออกแบบ 
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ควบคุมและขยายขนาดถังปฏิกรณ>ชีวภาพ ชนิดและการเลือกใช�ถังปฏิกรณ>ชีวภาพให�เหมาะสม
สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม การนําโปตีนลูกผสมไปใช�ประโยชน>ทางการเกษตรและการแพทย> 
  Fermentation technology and bioprocessing, kinetics and 
thermodynamics of fermentation; batch and continuous fermentation; bioreactor 
design, operation and control, scale up; type and selection of bioreactor for 
production of recombinant protein; uses of recombinant protein in agricultural 
and medical application 
318-507 ทรัพย-สินทางปMญญา      1(1-0-2) 

Intellectual Properties 
  เรียนรู�เรื่องกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การเป@นเจ�าของกรรมสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค�า การปกป�องความลับทางธุรกิจ การจัดการความรู�ท่ีจะนําไปสู$การจดสิทธิบัตร 
  Surveys intellectual property laws, including patents, copyrights, 
trademarks, design protection, how to apply for a patent, look for technology 
that is available for licensing  
318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิกส-     2(2-0-4) 

Functional Genomics 
  การใช�ข�อมูลจีโนมิกส>เพ่ือศึกษายีนและการแสดงออกของยีนจํานวนมาก 
(ครอบคลุมระดับจีโนม และ ระบบในวงกว�าง) ยีนทรานสคริปต> การแปลงรหัสเป@นโปรตีน 
ปฏิสัมพันธ>ระหว$างโปรตีน และเทคนิคท่ีให�ข�อมูลครั้งละมาก ๆ 
  Using genomic data to study gene expression and function on a 
global scale (genome-wide or system-wide), gene transcription, translation and 
protein-protein interactions; high-throughput methods 
318-509 ชีววิทยาระบบ       2(1-2-3) 

Systems Biology 
  ชีววิทยาระบบในระดับเซลล>และระดับประชากร ชีววิทยาสังเคราะห> การจําลอง
เครือข$ายเชิงพันธุศาสตร> การเกิดปฏิสัมพันธ>ระหว$างเซลล> วิธีการเชิงคํานวณสําหรับทําการ
วิเคราะห>และจําลองเครือข$ายทางชีวภาพ การทํานายฟhโนไทป�ด�วยวิธีการเชิงชีววิทยาระบบ จีโน
มิกส> ทรานสคริปโตมิกส> เมตาโบโตมิกส> โปรติโอมิกส> 
  Cellular and population-level systems biology; synthetic biology; 
modeling of genetic networks; cell-cell interactions; computational methods for 
analysis and simulation biological networks; phenotype prediction based on 
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systems biology approaches; genomics; transcriptomics; Metabotomics; 
proteomics 
318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน    2(2-0-4) 

Protein Technology and Engineering  
  ความสัมพันธ>ระหว$างโครงสร�างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน 
คุณสมบัติของเอนไซม> จลนศาสตร>ของเอนไซม> เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับเตรียมโปรตีนให�
บริสุทธิ์ การศึกษาโปรติโอมิกส> การใช�ฐานข�อมูลโปรตีน การศึกษาโครงสร�างของโปรตีน  การ
สร�างแบบจําลองโครงสร�างโปรตีนสามมิติ การออกแบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของโปรตีน 
การเปลี่ยนแปลงโปรตีนด�วยหลักการทางพันธุวิศวกรรม 
  Interaction among chemical structure of proteins and physical 
properties of proteins; properties of enzymes; kinetics of enzymes; biochemical 
techniques of protein purification; proteomics; protein database; modeling of 3D 
structure and its modification by genetic engineering 
318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร-      3(2-3-4) 

Genetic Engineering 
  ความหมายและการประยุกต>ใช�พันธุวิศวกรรมศาสตร> โครงสร�างและหน�าท่ีของดี
เอ็นเอ การถ$ายทอดข�อมูลพันธุกรรม เทคนิคการสร�างดีเอ็นเอลูกผสม การสําเนายีน การกลาย
พันธุ>แบบจําเพาะ หาการเรียงลําดับเบส การแสดงออกของยีน ความสําคัญของ พันธุวิศวกรรม
ต$อการแพทย> สิ่งแวดล�อม และเกษตรกรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  Definition and application of genetic engineering; structure and 
function of DNA; flow of genetic information; recombinant DNA technology; 
cloning; site directed mutagenesis; sequencing; gene expression; the impacts of 
genetic engineering in medicine; environmental and agriculture; biosafety 
318-512 การพัฒนาซอฟต-แวร-สําหรับชีวสารสนเทศ   2(1-2-3) 

Software development for Bioinformatics  
  การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศโดยใช�ป�ญหาเป@นฐาน การสอบถาม
ความต�องการของผู�ใช�ซอฟต>แวร>ทางด�านชีวสารสนเทศ การออกแบบซอฟต>แวร> การออกแบบ
ฐานข�อมูลลําดับดีเอ็นเอและโปรตีน การเขียนโปรแกรมเรียกใช�และประมวลผลฐานข�อมูล การ
ทดสอบโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม  
  Software development for bioinformatics using problem-based 
learning, getting requirements from users, software design; DNA and protein 
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databases design; programming for retrieving and processing the database; 
program testing; program maintenance 
318-513 การทําเหมืองข3อมูลทางชีวสารสนเทศ      2(1-2-3) 

Data Mining for Bioinformatics 
  การทําเหมืองข�อมูล กระบวนการการทําเหมืองข�อมูล การเตรียมข�อมูล การ
เรียนรู�โดยใช�ป�ญหาทางด�านชีวสารสนเทศเป@นฐาน การทําเหมืองจากกฎความสัมพันธ> การ
จําแนกข�อมูลโดยข�อมูลใกล�เคียง การจําแนกข�อมูลโดยใช�ต�นไม�ตัดสินใจ การจําแนกข�อมูลโดย
เครือข$ายใยประสาท การจําแนกข�อมูลโดยซัพพอร>ทเวคเตอร>แมชีน การคัดเลือกคุณสมบัติเด$น  
  Data mining, process of data mining, data preparation, 
bioinformatics problem-based learning model, association rules, k-nearest 
neighbor classification, decision tree classification, neural networks classification, 
support vector machine classification, feature selection 
318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 

Industrial system biology management 
  การจัดการอุตสาหกรรม ทฤษฎีการจัดการ การวางแผน วิเคราะห>และควบคุม
ระบบการผลิต ระบบ GMP การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการนําความรู�ด�านการจัดการ
อุตสาหกรรมไปใช�กับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและทางแพทย> 
  Industrial management; management theory; planning, analysis and 
control for manufacturing system; GMP system; risk management; uses of 
industrial management knowledge in agricultural and medical application 
318-515 เมตาโบโลมิกส-       2(2-0-4) 

Metabolomics 
การวิเคราะห>สาร metabolites ปริมาณน�อยบางส$วนหรือท้ังหมดในสิ่งมีชีวิตเพ่ือ

การประยุกต>ใช�ค�นหาความสัมพันธ>ต$างๆ ของสารเคมีในระบบชีวโมเลกุล 
Trace analysis of partial or total metabolites in an organisms and 

the association of chemicals in biomolecule system 
318-516  ชีวสารสนเทศสําหรับผู3เริ่มต3น     2(1-2-3)    

Bioinformatics for beginner                                                                      
แนะนําข�อมูลท่ีสําคัญให�นักศึกษาทราบถึงศาสตร>ใหม$ ลําดับข้ันตอนการทํา       

ชีวสารสนเทศเข�าใจง$าย การใช�เครื่องมือวิเคราะห>ลําดับเบส การใช�ฐานข�อมูล ทํางานกับลําดับดี
เอ็นเอและลําดับกรดอะมิโนในโปรตีน การค�นหาความเหมือน การเปรียบเทียบความเหมือนของ
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ลําดับหลายชนิด การแก�ไขและการรายงานผลการเปรียบเทียบ การทําโครงสร�างสามมิติ การ
สร�างแผนภูมิต�นไม�วงศ>วานวิวัฒนาการ 

To pack with valuable information that introduces student to this 
new discipline. Easy-to-follow step by step through bioinformatics task. Get the 
tools to analyze sequences, use of databases, works with DNA and protein 
sequences, conduct similarity searches, build a multiple sequence alignment, 
edit and publish alignments, visualize protein 3-D structures, construct 
phylogenetic trees 
318-517 ความสัมพันธ-ระหว/างอาหารและยีน     2(2-0-2) 

Interaction Between Food and Genes 
งานวิจัยป�จจุบันได�แสดงให�เห็นว$าส$วนประกอบของอาหารท่ีรับประทานมีผลต$อ

การแสดงออกของยีน ยีน คือหน$วยพันธุกรรมท่ีถอดรหัสเป@นอาร>เอ็นเอและกําหนดการสร�าง
โปรตีน โปรตีนทําหน�าท่ีสําคัญในร$างกายได�แก$เป@น เอนไซม> ฮอร>โมน ปริมาณชนิดและความถ่ี
ของอาหารท่ีทานมีผลกระทบต$อการผลิตโปรตีนในร$างกาย ข้ึนอยู$กับพันธุกรรมและอายุของแต$
ละคน ร$างกายของคนตอบสนองต$ออาหารแตกต$างกัน อาจทําให�เกิดหรือไม$เกิดโรค เช$น โรคอ�วน 
เบาหวาน และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ  การศึกษาความสัมพันธ>ของอาหารและพันธุกรรมจึงช$วยให�
สามารถป�องกันการเกิดโรคโดยปรับปรุงชนิดอาหารสําหรับแต$ละบุคคล 

Research has shown that nutrients comprising foods affect gene 
expression, The process through which the DNA (deoxyribonucleic acid) 
comprising our genes is converted to RNA (ribonucleic acid) and proteins are 
produced, The various proteins formed at discrete points in this process function 
as enzymes (essential compounds that aid biochemical reactions), hormones, 
and other substances on which life depends, Thus, this interaction can be of 
considerable significance, The amount, form, and even the frequency of nutrients 
consumed can affect protein manufacture, resulting in less protein being 
produced, less than optimal functional forms of proteins, or no protein at all. 
Depending on individual genetic variations and age,  these effects may result in 
varying individual responses to environmental factors, such as diet and drugs, The 
effects can be overt, such as the effects of vitamin deficiency diseases, or more 
subtle and complex, as in the manifestation of type 2 diabetes, predisposition to 
obesity, and other chronic diseases, Discoveries in genetics and nutrition make it 
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possible to creates opportunities to prevent disease and improve quality of life 
through functional foods and tailored diets 
318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 
  วิเคราะห>เนื้อหาจากวารสารล$าสุดของชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
นําเสนอและตีความเนื้อหา เข�าใจเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย 
  Analysis of the literature from current literature in molecular 
biology and bioinformatics;  presentation and interpretation of research findings; 
understand the code of conduct for researchers 
318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 
  สัมมนาในหัวข�อทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศข้ันสูง วัตถุประสงค>ของ
งานวิจัย การนําเสนอ และตีความการค�นพบ  
  Seminar in topics in advanced molecular biology and bioinformatics; 
emphasize the rationale for research projects and the presentation and 
interpretation of research findings 
318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III  
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics IV   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics V  
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VI   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VII  
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VIII   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-681 หัวข3อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1(1-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
  เรียนรู�ด�วยตนเองในหัวข�อท่ีน$าสนใจ เก่ียวกับความก�าวหน�าหรือค�นพบใหม$ ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
  Independent study on interesting issues in progress or new findings 
in molecular biology and bioinformatics 
318-682 หัวข3อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2   1(1-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
  เรียนรู�ด�วยตนเองในหัวข�อท่ีน$าสนใจ เก่ียวกับความก�าวหน�าหรือค�นพบใหม$ ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  Independent study on interesting issues in progress or new findings 
in molecular biology and bioinformatics 
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319-501 เทคนิคทางจีโนมิกส-และโปรตีโอมิกส-    2(1-3-2) 
Techniques in Genomics and Proteomics 

  เทคโนโลยีใหม$ท่ีใช�ศึกษาการเรียงลําดับเบสของจีโนม การแสดงออกของยีนและ
โปรตีน วิเคราะห>โครงสร�างและหน�าท่ีของโปรตีน ไมโครอาร>เรย> ตําแหน$งของโปรตีน และศึกษา
ปฏิสัมพันธ>ระหว$างโปรตีน 
  Current and emerging technologies and approaches for genome 
sequencing; gene and protein expression, microarray, protein localization and 
protein-protein interactions 
319-503 การส่ือความทางวิทยาศาสตร-     2(1-2-3) 

Science Communication 
  ทําให�กิจกรรมทางวิทยาศาสตร>เป@นท่ีเข�าใจได�ง$ายข้ึน 
  To make scientific activity more understandable 
319-504  ความปลอดภัยทางชีวภาพ     1(1-0-2) 

Biosafety  
  ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ>จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ รายการท่ีรัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร>ตาเฮน$าว$าด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม$ การประเมินความ
เสี่ยง การเก็บรักษา และการกําจัดวัตถุท่ีเป@นอันตราย  ข�อมูลเก่ียวกับห�องปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  The safety and quality control issues related to product 
development in the biotechnology industry; issues related to government 
regulations; cartagena protocol on biosafety; act on biosafety of modern 
biotechnology; risk assessment, safety, storage and disposal of hazardous 
materials; the information pertains to a laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL1-
4) facilities; biosafety guidelines 
319-693 วิทยานิพนธ-             36(0-108-0) 

Thesis 
  นักศึกษาค�นคว�า เรียนรู�ทักษะและมีประสบการณ>การวิจัย ด�านชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
  To equip candidate with some research skills and experience in 
molecular biology and bioinformatics under supervision of a thesis committee 
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319-694 วิทยานิพนธ-             48(0-144-0) 
Thesis 

  นักศึกษาค�นคว�า เรียนรู�ทักษะและมีประสบการณ>การวิจัย ด�านชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
  To equip candidate with some research skills and experience in 
molecular biology and bioinformatics under supervision of a thesis committee 
319-695 วิทยานิพนธ-             72(0-216-0) 

Thesis 
  นักศึกษาค�นคว�า เรียนรู�ทักษะและมีประสบการณ>การวิจัย ด�านชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
  To equip candidate with some research skills and experience in 
molecular biology and bioinformatics under supervision of a thesis committee 
326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Bacteriology 
  การนําเสนอและอภิปรายรายกลุ$มจากงานวิจัยท่ีทันสมัยจากบทความทาง
วิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาแบคทีเรีย 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on bacteriology  
326-651 วิทยาภูมิคุ3มกันข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Immunology 
  ความรู� เทคนิค และงานวิจัยใหม$ ๆ ท่ีทันสมัยจากวารสารและบทความทาง
วิชาการเก่ียวกับวิทยาภูมิคุ�มกัน โดยเน�นการอภิปรายและวิจารณ> 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on immunology  
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง       3(3-0-6) 

Advanced Virology 
  ความรู� เทคนิคและงานวิจัยใหม$ ๆ ท่ีทันสมัยจากวารสารและบทความทาง
วิชาการ เก่ียวกับวิทยาไวรัส โดยเน�นการอภิปรายและวิจารณ> 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on virology 
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330-602 เซลล-วิทยาข้ันสูง      3(2-3-4) 
Advance Cell Biology 

  กล�องจุลทรรศน>ใช�แสง กล�องจุลทรรศน>อิเลคตรอน โครงสร�างของเซลล>และออร>แก 
เนลล>ในระดับจุลภาค การแปลสัญญาณเซลล> การเปลี่ยนสภาพและการทําหน�าท่ีเฉพาะของเซลล> 
การแก$ตายของเซลล>  เซลล>มะเร็ง วิธีการศึกษาเก่ียวกับเซลล>และการเพาะเลี้ยงเซลล>/เนื้อเยื่อ 
  Light microscopes and electron microscopes; ultrastructures of cells 
and organelles; differentiation, specialization and cell aging and death, cancer 
cell; methods for cytological and cytochemical analysis and cell/tissue culture  
344-563 ระบบจัดการฐานข3อมูล                     3(3-0-6)  

Database Management Systems  
  สถาป�ตยกรรมของระบบฐานข�อมูล  ฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ>และกระบวนการปรับ
โครงสร�าง รูปแบบฐานข�อมูลและการออกแบบฐานข�อมูล ภาษาฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ>ชนิด
พีชคณิตและชนิดแคลคูลัส การควบคุมความปลอดภัยและความเป@นเอกภาพของฐานข�อมูล การ
ดําเนินงานกิจกรรม และการควบคุมการดําเนินงานแบบพร�อม ๆ กัน  
  Database system architecture; relational database and 
normalization process; database models and database design; relational 
database languages; relational algebra and relational calculus languages; 
database security and integrity; transactions and concurrency control 
344-564 การสืบค3นข3อมูล         3(3-0-6) 

Information Retrieval 
  รูปแบบการสืบค�นข�อมูล การประเมินการสืบค�น ภาษาการสอบถามและ
ปฏิบัติการ การดําเนินงานกับข�อมูลอักขระและข�อมูลสื่อผสม การสร�างดัชนีเพ่ือการค�นหา การ
สืบค�นข�อมูลแบบขนานและแบบกระจาย ระบบห�องสมุดและบรรณานุกรม ห�องสมุดดิจิตอล 
  Information retrieval models; retrieval evaluation; query language 
and operations; text and multimedia operations;  indexed and searching;  
parallel and distributed information retrieval; libraries and bibliographical 
systems;  digital libraries 
344-571 ปMญญาประดิษฐ-                                            3(3-0-6)  

Artificial Intelligence  
  แนวคิดและทฤษฎีต$าง ๆ ของระบบป�ญญาประดิษฐ> เทคนิคการค�นหา การค�นหา
แบบฮิวริสติก  ตรรกศาสตร>ประพจน>  ตรรกศาสตร>เพรดิเคต  ระบบการผลิต  ระบบเหตุผลทาง
ตรรกศาสตร>   ระบบจัดการแบบดีดักทีฟและอินดักทีฟ ความไม$แน$นอน การแทนความรู�แบบ
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เฟรม กราฟ  เครือข$ายเวียนซํ้า ภาษาโปรล็อกเบ้ืองต�น ระบบชํานาญการ การเรียนรู�ของเครื่อง 
เครือข$ายประสาท หุ$นยนต> คอมพิวเตอร>วิชั่นและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
  Concepts and theories of intelligent systems;  searching techniques;  
Heuristic search;  propositional logic;  predicate logic;  production systems;  logic  
reasoning systems;  deductive and inductive inference systems;  uncertainty;  
knowledge representation such as frame; conceptual graph; recursive transition 
network;  introduction to Prolog programming;  overview on expert system; 
machine learning; neural network; robotics; computer vision and natural 
language processing 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย     4(3-2-7) 

   Biological Statistics and Research Methodology 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร> สถิติอนุมาน เทคนิคการสํารวจด�วยตัวอย$าง การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห>สหสัมพันธ>และการถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว การวิเคราะห>การ
ถดถอยเชิงเส�นพหุคูณ การประยุกต>ใช�โปรแกรมสําเร็จรูป  
  Science research methodology; inferential statistics; sampling survey 
techniques; experimental designs; simple correlation and simple linear regression 
analysis; multiple linear regression; computer software applications 
347-532 สถิติประยุกต-สําหรับการวิจัย     3(3-0-6) 
  Applied Statistics for Research 
  การวิเคราะห>ข�อมูลเบ้ืองต�น การแจกแจงปรกติ   การแจกแจงการชักตัวอย$าง  
การประมาณค$าและ การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว  การ
วิเคราะห>สหสัมพันธ>และการถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว  การถดถอยเชิงเส�นพหุคูณ  การทดสอบ
ด�วยไคกําลังสอง กลยุทธ>การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม  การประยุกต>ใช�โปรแกรม
สําเร็จรูป  
  Introduction to data analysis; normal distribution; sampling 
distributions; estimation and hypothesis testing; one way analysis of variance; 
correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression; chi-
square test; strategies for selecting appropriate statistical methods; computer 
software applications 
 
 
 




