หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต หาดใหญ่

เรื อง

สารบัญ

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1) รหัสและชือหลักสู ตร
2) ชือปริ ญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก
4) จํานวนหน่วยกิตทีเรี ยนตลอดหลักสู ตร
5) รู ปแบบของหลักสู ตร
6) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
9) ชือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10) สถานทีจัดการเรี ยนการสอน
11) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดําเนินการหลักสู ตร
3) หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4) องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
5) ข้อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั
หมวดที 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3) แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หน้ า
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1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
7
7
9
25
25
27
27
31

สารบัญ (ต่ อ)
เรื อง
หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
3) เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1) การกํากับมาตรฐาน
2) บัณฑิต
3) นักศึกษา
4) อาจารย์
5) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
6) สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7) ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1) การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก
ก. ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
ข. ส่ วนที ตารางสรุ ปความสําคัญ หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตร
ส่ วนที 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
ค. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิกบั การดําเนินการของ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร
จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ฉ. สําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
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97

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป

1. รหัสและชื อหลักสู ตร
1.1 รหัสหลักสู ตร :
1.2 ชือหลักสู ตร :
(ภาษาไทย) :
(ภาษาอังกฤษ) :

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Master of Science Program in Biochemistry

2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชือเต็ม (ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):
2.2 ชือย่อ (ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
Master of Science (Biochemistry)
วท.ม. (ชีวเคมี)
M.Sc. (Biochemistry)

25370101100439

3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาโท
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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6.

7.

8.

9.

5.5 การให้ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอน เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครังที ( / )
เมือวันที 12 กรกฎาคม
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุมครังที (8/2559)
เมือวันที กันยายน
ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรื อโรงเรี ยนระดับมัธยม
2. นักวิจยั /นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการวิจยั ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
3. นักวิเคราะห์ ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบันวิจยั หน่วยควบคุม
คุณภาพ ทังภาครัฐและเอกชน
4. Product specialist ในภาคเอกชนทีผลิตหรื อจําหน่ายผลิตภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ชีวภาพ
ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่ง
ชือ-สกุล
วุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปี ทีสําเร็ จการศึกษา
ประชาชน
วิชาการ
รศ.
นางประภาพร
วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ ),
อุทารพันธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525
อาจารย์ นางสาวอรณิ ชา
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยม
รัตนาภรณ์
อันดับ ), ม. สงขลานคริ นทร์, 2544
ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานคริ นทร์, 2553
อาจารย์ นางสาวพันทิพา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ทวไป
ั เคมี-ชีววิทยา),
รุ ณแสง
ม. สงขลานคริ นทร์, 2551
ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานคริ นทร์, 2557
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
ในสถานทีตังมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความรู ้ดา้ นชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่าง ๆ เทคนิคทางชี วเคมีถูกนําไปใช้ประโยชน์
ด้านการแพทย์ เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม และสิ งแวดล้อม เป็ นต้น ปั จจุบ นั มีการแข่ งขันทางด้าน
ความรู ้เพือช่วยเพิมมูลค่าสิ นค้าทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการนักวิจยั และบัณฑิตทีมี
คุ ณ ภาพในตลาดแรงงาน นํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส่ งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาทีเกียวข้องต้องมีการปรับแผนการผลิตบัณฑิ ตเพือให้มีปริ มาณและคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทังในและต่างประเทศ จึงจําเป็ นต้องกําหนดกลยุทธ์เพือการวางแผน
และพัฒ นาหลัก สู ตรอย่างเหมาะสมให้ เข้ากับ สถานการณ์ ข องสั งคมในยุค โลกาภิวตั น์ โดยสร้ าง
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่ นการแพทย์ พืชเศรษฐกิจ และสัตว์นาํ ซึ งเป็ นผลผลิตการส่ งออกทีทํารายได้
ให้แก่ประเทศ เป็ นต้น
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการทีประเทศไทยได้กา้ วสู่ การรวมตัวของประชาคมอาเซี ยน (Asean cummunity) ในปี พ.ศ.
2558 สถานการณ์ความต้องการบุคลากรหรื อผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์ ต่าง ๆ มีมากขึน และการเคลือน
ไหวของนักวิชาการในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกเพิมขึนเป็ นลําดับ ความรู ้ทางชีวเคมีในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการศึกษาทังในระดับมหโมเลกุลและลงสู่ ระดับอณู ชีวโมเลกุล เชือมโยงหน้าที
ของชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่ การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เกิดขึนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเทคนิคและ
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทีก้าวทันกับ
เหตุการณ์ทีเปลียนไปในโลกปั จจุบนั สามารถคิดวิเคราะห์ มีทกั ษะการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุและผล
ตลอดจนฝึ กฝนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยการทํางานวิจยั เป็ นพืนฐาน รวมทังสื อสาร
กับสังคมและวัฒนธรรมทีเชื อมกันในโลกาภิวตั น์ทงในโลกออนไลน์
ั
และโลกสังคมมนุษย์ได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
งานวิจยั ทางชีวเคมีของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการดําเนิ นการมาอย่างต่อเนือง ผลงาน
วิจยั ทีก่อให้เกิดความรู ้และการใช้เทคนิคต่าง ๆ ทีทันสมัยทางชีวเคมี เป็ นส่ วนหนึงของบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์ในหลักสู ตร จึงเป็ นการเพิมโอกาสให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรื อสามารถนํา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และสอด
คล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของประเทศไทยทีกําลังมีการแข่งขันด้านการศึกษากับประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซี ยนด้วย ปัจจัยและกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวม
ทังวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังทีระบุในข้อ จึงจําเป็ นต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสู ตร
3

ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ความต้องการของสังคม ส่ งเสริ มความเข้มแข็งด้านชีวเคมี โดยมุ่งเน้นการ
วิจยั ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรื อสัตว์
นํา รวมทังการศึกษาปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ งแวดล้อม ภาควิชา
ชี วเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงได้ดาํ เนินการปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทัง
ปั จจุบนั และอนาคต มีรายวิชาหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู ้ และรายวิชาเลือกทีนักศึกษาสามารถ
เลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มี
การฝึ กฝนกระบวนการคิดและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
เครื องมือ การผลิ ตองค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพเป็ นทียอมรับ และสามารถเผยแพร่ ใช้
ประโยชน์ได้ รวมทังมีการเน้นความเป็ นนักวิจยั ทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม เพือให้ได้
บัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
12.2 ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทีมีคุณธรรม มีความสามารถและมีความรู้ในองค์ความรู ้และการ
วิจยั ในสาขาชี วเคมี ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตงอยู
ั ่ รวมทังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือพัฒนาความรู ้และการทํางาน
ในวิชาชีพของตนเองให้กา้ วหน้ายิงขึน
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ในเชิงวิชาการด้าน
ชีวเคมี และสาขาทีเกียวข้อง
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1. แต่งตังผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกวิชา ทําหน้าทีประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา
ในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการดําเนิ นการ
2. แต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทีมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเป็ นองค์ประกอบ
เพือทําหน้าทีควบคุมและดําเนิ นการเกียวกับกระบวนการการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร และ
ติดตามประเมินผลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
3. แต่งตังคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทําหน้าทีรับผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู ้เพือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย
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หมวดที 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรั ชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีเป้าหมายเพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีความ
สามารถและมีความรู ้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีวเคมี
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
ต่าง ๆ บนพืนฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ เพือพัฒนาการทํางานและงานวิจยั ด้าน
ชีวเคมี
1.2 ความสํ าคัญ/หลักการและเหตุผล
ชีวเคมีเป็ นศาสตร์ ทีเกียวข้องกับเคมีพืนฐานของสิ งมีชีวิต ซึ งต้องเรี ยนรู ้ในระดับโมเลกุล ขันตอน
การเกิ ดปฏิ กิ ริยา โครงสร้ างและการทําหน้ าที ที สั ม พัน ธ์ ก ัน เป็ นกระบวนการทางชี วเคมี ที ทําให้
สิ งมีชีวิตดํารงชี พและมีการเจริ ญเติบโตได้ เนื องจากเทคนิ คทีใช้ศึกษาทางชี วเคมีได้เจริ ญก้าวหน้าไป
มาก อีกทังมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิ งมีชีวิต
โดยเฉพาะมนุ ษ ย์ พื ช และสั ต ว์ ดังนัน ความรู้ ท างชี วเคมี จึง เป็ นศู น ย์ก ลางของการศึ ก ษาทังด้า น
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ สิ งแวดล้อม
วิทยาการมีความก้าวหน้าเกิดขึนอย่างรวดเร็ วตังแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยั จีโนมใน
มนุ ษ ย์ (Human genome project) ได้ส่ งผลต่อวิชาชี วเคมี และสหเวชศาสตรศึ กษา มี การเริ มต้น ของ
โครงการหาลําดับเบสของยีน มนุ ษ ย์ จนกระทังปี ค.ศ. 2003 ทําได้สําเร็ จอย่างสมบู รณ์ ซึ งสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้รู้จกั ยีนต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่ วิทยาการใหม่ เช่น ข้อมู ลโปรตี โอมิก
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนจีโนมิกทางด้านเภสัชวิทยา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องอาศัยความรู ้
เบื องต้นทางธรรมชาติของสิ งมีชีวิตและเรี ยนรู ้ ให้ลึกถึ งระดับโมเลกุล จนถึงองค์รวมสิ งมีชีวิตชนิ ด
ต่ าง ๆ ที มี ค วามซับ ซ้อ นมากขึ น งานวิจยั ในหลัก สู ต รของภาควิ ช าชี ว เคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้มี ก ารดํา เนิ น การมาอย่า งต่ อ เนื อง มหาบัณ ฑิ ต และอาจารย์ใ น
หลัก สู ต ร ได้ผลิ ต ผลงานวิ จยั ที มี ป ระโยชน์ ต่ อชุ ม ชนและความรู ้ ที ทัน สมัย ที สามารถเผยแพร่ ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ ช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิ ดขึนในประเทศ เพือใช้ประโยชน์
และสอดคล้องเหมาะสมกับ ความต้องการของประเทศไทยในปั จจุ บ นั เพือนําพาประเทศไปสู่ การ
พัฒนาและพึงพาตนเองได้
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1.3 วัตถุประสงค์
1. เพือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งจะเป็ นกําลังใน
การพัฒนาประเทศ
2. เพือสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของมหาบัณฑิต ให้มีความรู ้ความเข้าใจในสาขา
ชีวเคมีและสาขาทีเกียวข้อง และนําความรู ้ใหม่ทีเกิดขึนจากงานวิจยั สู่ การประยุกต์ใช้
3. เพือให้มหาบัณฑิตสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืน
สร้างงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่ มีโอกาสเพิมศักยภาพความรู ้ทางชีวเคมี
เพือนําไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/
เปลียนแปลง
1. การพัฒนาการเรี ยน
การสอน

กลยุทธ์

1. ส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการสัมมนา และ
วิทยานิพนธ์ ทางสาขาวิชา
ชีวเคมีและทีเกียวข้อง
2. การพัฒนานักศึกษา ด้าน 1. มีการอบรมการใช้เครื องมือ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
วิจยั และโปรแกรมเพือการ
และโปรแกรมวิเคราะห์
วิเคราะห์ทีทันสมัย
ต่าง ๆ
2. จัดการอบรมการใช้เครื อง
มือวิจยั ของภาควิชา
3. สําเร็ จการศึกษาภายใน 1.เร่ งรัดการสอบโครงร่ าง
ระยะเวลาทีหลักสู ตร
วิทยานิพนธ์ ให้เสร็ จสิ นภายใน
กําหนด
ภาคการศึกษาที 1 นับตังแต่เริ ม
ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์
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หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
1. นักศึกษาทุกคนนําเสนอสัมมนา
เป็ นภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาเข้าร่ วม หรื อนําเสนอ
ผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการ
ประชุ มทางวิชาการ
1. มีนกั ศึกษาสามารถใช้เครื องมือ
วิจยั และโปรแกรมวิเคราะห์
2. มีงานวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ทีใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

1. ร้อยละของนักศึกษาทีสําเร็ จการ
ศึกษา ตามระยะเวลาทีหลักสู ตร
กําหนด

หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา เป็ นแบบระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อกําหนด
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เทคโนโลยีชวี ภาพ หรือสาขาวิชาอืน ๆ ทีเกียวข้อง มีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . หรือเป็ นผูท้ มีี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ในสาขาวิชาทีเกียวข้องกับชี วเคมีโดยมีผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2. คุณสมบัติอนื ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
2.2.2 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาวิชาอืน ๆ ทีเกียวข้อง
2. คุณสมบัติอนื ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ความรู ้พนฐานด้
ื
านชี วเคมี ทังในเรื องของเนื อหา และเทคนิคสําหรับการวางแผนงานในขัน
เริ มต้น มีไม่เพียงพอ เนืองจากไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาชี วเคมีโดยตรง
2. การปรับตัวและแบ่งเวลาเมือเข้าสู่ การเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั ซึ งต้องดําเนินการและพึงพา
ตัวเองเป็ นหลัก
3. ขาดทักษะในการวางแผนงานและการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์อย่างเป็ นระบบ
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4. มีขอ้ จํากัดในเรื องภาษาอังกฤษซึงเป็ นภาษาสากลทางวิทยาศาสตร์ ทังด้านการอ่านและการ
ทําความเข้าใจ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดให้มีรายวิชาสําหรับปรับพืนฐานความรู ้ทางชีวเคมี
2. แต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป เพือทําหน้าทีติดตามดูแล ให้คาํ แนะนําการวางแผนการเรี ยน
เทคนิคการเรี ยนเบืองต้น
3. แต่งตังคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือทําหน้าทีให้คาํ แนะนําการวางแผนการทําวิจยั
เพือวิทยานิพนธ์
4. มีระบบการติดตามผลการเรี ยนและการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร และคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พร้อมให้คาํ แนะนํา
5. ผลักดันให้เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการฝึ กฝนทักษะภาษาอังกฤษทีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
6. ให้มีการนําเสนอสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
10
10
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
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2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต (หน่ วยบาท)
หมวด เงิน
2560

2561

ปี งบประมาณ
2562

2563

2564

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
750,000 765,000 780,000 795,000 810,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน (ไม่รวม 3) 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000
3. งบอุดหนุ นการวิจยั นักศึกษา
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวม (ก)
1,900,000 1,915,000 1,930,000 1,945,000 1,960,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
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)
2,300,000 2,315,000 2,330,000 2,345,000 2,360,000
จํานวนนักศึกษา
10
10
10
10
10
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
230,000 231,500 233,000 234,500 236,000
2.7 ระบบการศึกษา
เป็ นแบบชันเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก1
ก. วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์
9

36

หน่ วยกิต

36
36
36
7
5
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
. . . รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง1
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry I
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชี วเคมี
3(2-3-4)
Biochemical Laboratory Techniques
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry I
328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry II
หมวดวิชาเลือก
328-503 เทคโนโลยีของเซลล์
2(2-0-4)
Cell Technology
328-506 ชีวเคมีขนสู
ั ง2
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry II
328-507 เทคนิคอณู ชีววิทยา
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 ปฏิบตั ิการทัวไปทางชีวเคมี
1(0-3-0)
General Biochemistry Laboratory
328-515 เทคนิคจําเป็ นสําหรับงานวิจยั ชี วเคมี
2(2-0-4)
Essential Techniques for Biochemical Research
328-516 เทคนิคสําหรับงานวิจยั ชี วโมเลกุล เซลล์และการแพทย์ 2(2-0-4)
Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research
328-531 การทดลองทางชีวเคมี
2(0-6-0)
Experiments in Biochemistry
328-563 หลักโภชนาการ
2(2-0-4)
Principles of Nutrition
10

328-601

พันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics
328-603 เซลล์ชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ ระดับโมเลกุล
Molecular Cell Biology and Molecular Genetics
328-604 การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล์
Molecular and Cellular Regulation
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
Technology of Protein and Enzyme
328-614 อณู ชีววิทยาประยุกต์
Applied Molecular Biology
328-615 ปฏิบตั ิการอณู ชีววิทยาประยุกต์
Applied Molecular Biology Laboratory
328-616 เทคนิคทันสมัยทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์
Modern Techniques in Genetic Engineering
328-621 ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
328-651 ชีวเคมีคลินิกขันสู ง
Advanced Clinical Biochemistry
328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3
Seminar in Biochemistry III
328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4
Seminar in Biochemistry IV
328-681 หัวข้อพิเศษทางชี วเคมี
Special Topics in Biochemistry
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
328-691 วิทยานิ พนธ์
Thesis
328-692 วิทยานิ พนธ์
Thesis
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)

24(0-72-0)
36(0-108-0)

. . . ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข หลัก มีความหมายดังต่อไปนี
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรื อหน่วยงานทีรับผิดชอบจัดการ
ศึกษาในรายวิชานัน
328-xxx
คือ
รายวิชาทีเปิ ดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี
ตัวเลขหลักร้ อย หมายถึง ชันปี หรื อระดับการศึกษาของรายวิชานัน
เลข 1-4
คือ
วิชาในระดับปริ ญญาตรี
เลข 5-7
คือ
วิชาในระดับปริ ญญาโทและระดับปริ ญญาเอก
ตัวเลขหลักสิ บ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หรื อ 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืนฐาน/ทัวไป
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืช
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาภาคปฏิบตั ิการทัวไป
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาภาคปฏิบตั ิการทางคลินิก
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาทางคลินิก
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาทางโภชนาการ
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางชี วเคมี
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/โครงงาน
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
. . . ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต เช่ น ( - - ) มีความหมายดังต่ อไปนี
ตัวเลขที 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที 2 (2) หมายถึง จํานวนชัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ตัวเลขที 3 (3) หมายถึง จํานวนชัวโมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที 4 (4) หมายถึง จํานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี การ
ศึกษา/
แผน ก แบบ ก 1
ภาคเรียน
ปี ที1
ภาคที 1 328-692 วิทยานิพนธ์ 9 นก. 328-513
รวม
9 นก.
ภาคที 2

328-692

วิทยานิพนธ์ 9 นก. 328-505
รวม
9 นก. 328-671
328-691

ปี ที2
ภาคที 1

328-692

วิทยานิพนธ์ 9 นก. 328-672
รวม
9 นก. 328-691

ภาคที 2

328-692

วิทยานิพนธ์ 9 นก. 328-691
รวม
9 นก.
รวมตลอดหลักสู ตร 36 นก.

แผน ก แบบ ก 2

เทคนิคปฏิบตั ิการทางชี วเคมี
วิชาเลือก
รวม
ชีวเคมีขนสู
ั ง1
สัมมนาทางชีวเคมี 1
วิทยานิพนธ์
รวม
สัมมนาทางชีวเคมี 2
วิทยานิพนธ์
รวม
วิทยานิพนธ์
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร 36 นก.

3 นก.
5 นก.
8 นก.
2 นก.
1 นก.
5 นก.
8 นก.
1 นก.
9 นก.
10 นก.
10 นก.
10 นก.

นักศึกษาปริ ญญาโททุกคนต้องสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนา อย่างน้อย 1 ครัง สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ
ก ต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาโดยไม่นบั หน่วยกิต
นก. = หน่วยกิต

ในกรณี ทีนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโทต้องการเปลียนระดับไปเรี ยนปริ ญญาเอก
และเคยเรี ยน
รายวิชาทีเทียบเท่ารายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกของหลักสู ตรมาแล้ว ขอยกเว้นการเรี ยน โดยเทียบโอน
ได้ รวมทังให้นบั รวมหน่ วยกิตของวิทยานิ พนธ์ระหว่างการศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท ก่อนการ
โอนย้ายเข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอกเป็ นหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์ของปริ ญญาเอกด้วย
ทังนีขึนกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry I
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลระดับลึกและการควบคุมโดยฮอร์ โมน กลไกการ
ควบคุมและการสื อสารระดับเซลล์ อันตรกิ ริยาระหว่างกรดนิวคลีอิคกับโปรตีน กระบวนการ
เปลียนแปลงอาร์ เอ็นเอ กระบวนการหลังการแปลรหัส โครงสร้างและหน้าทีระดับลึกของ
โปรตีนและเอนไซม์
Advanced metabolisms and hormonal control; mechanisms of cellular control and
signal transduction; interaction between nucleic acid and protein; RNA processing; posttranslational processing; advanced structure and function of protein and enzyme
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชี วเคมี
3(2-3-4)
Biochemical Laboratory Techniques
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ทฤษฎีและเทคนิคทีใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี การตกตะกอน เซนตริ ฟิ วเกชัน โครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟอริ ซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรี ยมพลาสมิด ดีเอ็นเอ
และอาร์เอ็นเอ เทคนิคการเพิมปริ มาณสารพันธุกรรมในสภาพจริ ง
Theories and techniques used in biochemistry laboratory; precipitation,
centrifugation, chromatography and electrophoresis; spectrophotometry; preparation of
plasmids, DNA and RNA; real-time PCR
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry I
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
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328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry II
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
328-691 วิทยานิ พนธ์
24(0-72-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ในสาขาชีวเคมี ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
Conducting a well planned research in biochemistry under supervision of
supervisor
328-692 วิทยานิ พนธ์
36(0-108-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ในสาขาชี วเคมี ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
Conducting a well planned research in biochemistry under supervision of
supervisor
วิชาเลือก
328-503 เทคโนโลยีของเซลล์
2(2-0-4)
Cell Technology
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ความแตกต่างของเซลล์ของโปรคาริ โอทและยูคาริ โอท เทคนิคการเพาะเลียงเซลล์
ยูคาริ โอท วิธีนาํ ดีเอ็นเอเข้าสู่ เซลล์ และการแสดงออกของดีเอ็นเอในเซลล์
Differentiation between prokaryotic cell and eukaryotic cell; techniques in
eukaryotic cell culture; transfection of DNA into cell and expression of DNA in cells
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328-506 ชีวเคมีขนสู
ั ง
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry II
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ทฤษฎี เทคนิคขันสู งและความรู ้ใหม่ ๆ ทางชีวเคมี การประยุกต์หลักการทางชีวเคมีมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์
Theory, advanced techniques and current knowledge in biochemistry; useful
applications of biochemical principles
328-507 เทคนิคอณู ชีววิทยา
2(2-0-4)
Methods in Molecular Biology
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ งมีชีวติ การสังเคราะห์กรด
นิวคลีอิคในหลอดทดลอง และการทําให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนนิงและการ
แยกโคลนทีสนใจ เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เพืองานด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การแพทย์และเกษตรกรรม
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
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ชีวเคมีของสัตว์ทะเล เช่น ครัสตาเชียน วงจรชี วติ ของครัสตาเชียน การเจริ ญพันธุ ์
และกลไกการป้ องกันตนเอง การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของครัสตาเชียนทีจับจาก
ธรรมชาติและทีเพาะเลียงในฟาร์ม สารชีวโมเลกุลทีมีคุณค่าจากทะเล และการแยกสกัดเพือ
นํามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean,
reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean
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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
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและหน้าทีของสารมหโมเลกุลในเซลล์สิงมีชีวิต การใช้
และการเปลียนแปลงพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การผสมผสาน การควบคุมการ
ทํางานของฮอร์ โมน การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ กรรมและการควบคุม
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 ปฏิบตั ิการทัวไปทางชีวเคมี
1(0-3-0)
General Biochemistry Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ทฤษฎีและเทคนิคทีใช้ประจําในการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี
การเตรี ยม
บัฟเฟอร์ และสารละลายต่าง ๆ การวัดความเป็ นกรด-ด่าง การตรวจหาคุณสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยการเซนตริ ฟิวจ์ เทคนิค
ทางโครมาโตกราฟี และอิเล็กโตรฟอริ ซิส
Theories and techniques generally used in biochemistry laboratory, buffer and
solution preparation, pH mesurement, properties analysis of biomolecules by spectrophotometry, separation of biomolecules by centrifugation, chromatography and electrophoresis
328-515 เทคนิคจําเป็ นสําหรับงานวิจยั ชี วเคมี
2(2-0-4)
Essential Techniques for Biochemical Research
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : เทคนิคจําเป็ นเพือใช้ในงานวิจยั ทางชีวเคมี เป็ นการผสมผสานเทคนิคทางโปรตีนและ
ชีวโมเลกุล เช่น การแยกและการตรวจหาโปรตีนด้วยวิธี Western blot และ ELISA การโคลน
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และการแสดงออกของยีน
การแสดงออกของรี คอมบิเนนท์โปรตีนในเซลล์
เทคนิคการ
เพาะเลียงเซลล์สัตว์
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
328-516 เทคนิคสําหรับงานวิจยั ชีวโมเลกุล เซลล์และการแพทย์
2(2-0-4)
Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : เทคนิคใหม่และขันสู งสําหรับงานวิจยั ชีวโมเลกุล เซลล์และการแพทย์ การประยุกต์
ประโยชน์และข้อจํากัดของเทคนิคดังกล่าว
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
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ศึกษาและวิจยั ระยะสัน เพือเพิมประสบการณ์ในสาขาจําเพาะทางชีวเคมี
Short research to gain experiences in a specific area of biochemistry
328-563 หลักโภชนาการ
2(2-0-4)
Principles of Nutrition
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ชีวเคมีของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ความสําคัญของสาร
อาหารแต่ละชนิ ดทีมีต่อการทํางานของร่ างกาย หลักการทางโภชนาการ
Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to
human body functions; the principle of nutrition
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328-601 พันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Molecular Genetics
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุ กรรม
ความบกพร่ องทางกรรมพันธุ ์
องค์ประกอบและโครงสร้างของชุดยีนในออร์ แกแนลล์และเซลล์โปรคาริ โอท
ยีนทีสามารถ
เคลือนทีได้ กลไกการสลับทีของข้อมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์ระดับ
ทรานสคริ บชัน และทรานสเลชัน ความรู ้พนฐานเทคนิ
ื
คของอณู ชีววิทยา
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 เซลล์ชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Cell Biology and Molecular Genetics
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : พืนฐานทางด้านเซลล์วทิ ยา โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ชนิ ดต่าง ๆ เซลล์
เมมเบรน โครงสร้างและคุณสมบัติของกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดลักษณะพันธุ กรรม ข้อมูล
พันธุกรรม การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการจําลองแบบ การคัดลอกแบบ และ
การสร้างโปรตีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมกระบวนการรวมตัวของดีเอ็นเอ การ
ตรวจสอบพันธุ กรรมด้วยเทคนิคทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์
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 การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล์
Molecular and Cellular Regulation
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : -
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2(2-0-4)

ชีวโมเลกุลและสารพันธุ กรรมในกระบวนการต่าง ๆ ระดับเซลล์ โครงสร้างและการ
ควบคุมยีนในโปรคาริ โอทและยูคาริ โอท บทบาทการแสดงออกของยีนต่อพัฒนาการของสิ งมีชี วติ ชันสู ง กระบวนการทีเกียวข้องกับการส่ งสัญญาณและการสื อสารระดับเซลล์
การเพิม
จํานวนและการอยูร่ อดของเซลล์
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
organisms; related processes with cell signaling and communication, cell proliferation and
survival
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
2(2-0-4)
Technology of Protein and Enzyme
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนและเอนไซม์
สมบัติทางจลนศาสตร์ ของเอนไซม์ เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับเตรี ยมโปรตีนและเอนไซม์ทงจาก
ั
ธรรมชาติและรี คอมบิแนนท์ตลอดจนทําให้บริ สุทธิ การประยุกต์ใช้โปรตีนและเอนไซม์ดา้ น
ต่าง ๆ ในระดับห้องปฏิบตั ิการและอุตสาหกรรม
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 อณู ชีววิทยาประยุกต์
2(2-0-4)
Applied Molecular Biology
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ทฤษฎี แนวคิดรวบยอดเชิงประยุกต์ และเทคนิคการวิจยั ทีมีการพัฒนาหรื อกําลัง
พัฒนา เพือใช้ตรวจหากลไกระดับโมเลกุลทีเซลล์ใช้ขอ้ มูลทางพันธุ กรรมในการผลิตอาร์ เอ็นเอ
และโปรตีน หัวข้อเทคโนโลยีและเทคนิคจําเพาะครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค PCR การ
สร้างและปรับเปลียนเวคเตอร์ เทคนิคการเปลียนแปลงยีนแบบ site-direct mutagenesis การใช้
เทคนิคต่าง ๆ อาทิ transgenic knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel
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electrophoresis และ affinity chromatography การแสดงออกของยีนและความสัมพันธ์ในการ
ทํางานระหว่างยีนต่าง 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
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 ปฏิบตั ิการอณู ชีววิทยาประยุกต์
1(0-3-0)
Applied Molecular Biology Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ปฏิบตั ิการผสมผสานอย่างต่อเนื องด้วยเทคนิคขันสู งทางเทคโนโลยีโปรตีน
และ
ชี ววิทยาโมเลกุล ครอบคลุมถึงการก่อกลายพันธุ ์ในโครงสร้างยีนด้วยปฏิกิริยา PCR การแยก
อาร์เอ็นเอและการตรวจการแสดงออกของยีนด้วย RT-PCR การวิเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีน
ในแบคทีเรี ยและเซลล์สัตว์เลียงลูกด้วยนม
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 เทคนิคทันสมัยทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
Modern Techniques in Genetic Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : เทคนิคทันสมัยทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์ การดัดแปลงพันธุ กรรมและการยับยังการ
แสดงออกของยีนแบบถาวรในสัตว์ เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี
การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน อันตรกิริยาระหว่างโปรตีน
Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout animals; siRNA
technology; antibody production; immunohistochemistry; analysis of protein structure; proteinprotein interaction
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328-621 ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : โครงสร้างและการทํางานของเซลล์พชื
กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของ
ชีวโมเลกุลของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึ งไนโตรเจน ฮอร์ โมนพืช กระบวนการหายใจที
ต่อต้านผลของไซยาไนด์ พันธุ ศาสตร์ ของพืช ชี วเคมีของยางพาราและการประยุกต์ใช้
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 ชีวเคมีคลินิกขันสู ง
3(2-3-4)
Advanced Clinical Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : องค์ประกอบ สมบัติและหน้าทีของโลหิ ต เมแทบอลิซึมของโปรตีนในพลาสมา ความ
ผิดปกติของฮีโมโกลบิน การทํางานของไตและตับทีเกียวข้องในเมแทบอลิซึมของชี วโมเลกุล
ต่าง ๆ ชีวเคมีของฮอร์โมนและพยาธิสภาพทีเกียวข้อง หลักการและเทคนิคการตรวจสอบทาง
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 สัมมนาทางชีวเคมี 3
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry III
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
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328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry IVI
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
328-681 หัวข้อพิเศษทางชี วเคมี
1(1-0-2)
Special Topics in Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : หัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ในสาขาชี วเคมี
Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry
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3.2 ชื อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ที

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

ชือ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา ระดับตรี -โท-เอก
และสถาบันทีสําเร็ จการศึกษา

1

รศ.

นางประภาพร
อุทารพันธุ์

2

รศ.

นางนันทา
เชิงเชาว์

3

รศ.

นางพรทิพย์
ประพันธ์พจน์

4

ผศ.

นายเดชา
เสริ มวิทยวงศ์

5

อาจารย์ นางสาวลัดดา
ลีละวัฒน์วฒั นา

6

อาจารย์ นางสาวอรณิ ชา
รัตนาภรณ์
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ
วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ ), ดูภาคผนวก ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิ ดล, 2525
วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอันดับ ),
ดูภาคผนวก ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
Ph.D. (Biochemistry), Florida State
University, U.S.A, 2530
วท.บ. (ชีวเคมี),
ดูภาคผนวก ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2530
Ph.D. (Biochemistry and Molecular
Biology), U. of Melbourne,
Australia, 2542
B.A. (Molecular Cellular and
ดูภาคผนวก ง
Developmental Biology), U. of
Colorado at Boulder, U.S.A., 2543
Ph.D. (Biochemistry and
Molecular Biology), Pennsylvania
State Univ., U.S.A., 2549
วท.บ. (วาริ ชศาสตร์ เกียรตินิยม
ดูภาคผนวก ง
อันดับ 1), ม. สงขลานคริ นทร์, 2542
วท.ม. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2546
ปร.ด. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ
ดูภาคผนวก ง
เกียรตินิยมอันดับ 2),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2544
ปร.ด. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2553

ที

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

ชือ-สกุล

7

อาจารย์

นายฐณะวัฒน์
พิทกั ษ์พรปรี ชา

8

อาจารย์

นางสาวพันทิพา
รุ ณแสง

9

อาจารย์

นางสาวอารตีย์
อรุ ณเกษร

คุณวุฒิการศึกษา ระดับตรี -โท-เอก
และสถาบันทีสําเร็ จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ
ดูภาคผนวก ง

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์ เกียรตินิยม
อันดับ 2), ม. สงขลานคริ นทร์, 2547
ปร.ด. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2553
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทวไป
ั เคมีดูภาคผนวก ง
ชีววิทยา), ม. สงขลานคริ นทร์, 2551
ปร.ด. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2557
วท.บ. (ชีววิทยา เกียรตินิยม
ดูภาคผนวก ง
อันดับ 1), ม. เชียงใหม่, 2551
ปร.ด. (อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ ), ม. มหิ ดล, 2558

3.2.2 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การดําเนิ นงานวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ ให้มีการดําเนินการดังนี
5.1.1 นักศึกษาเลือกงานทีสนใจเพือจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ร่ วมกับคณะกรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
5.1.2 จัดทําและนําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ าง ภายในภาคการ
ศึกษาที 2 นับตังแต่ลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิพนธ์
5.1.3 จัดทํารายงานความก้าวหน้าการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ทุก 6 เดือน
5.1.4 ดําเนินการวิจยั จัดทําวิทยานิ พนธ์ และสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็ จ ภายในเวลา
2 ปี การศึกษา หรื อหากไม่เป็ นไปตามกําหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
5.1.5 นักศึกษาแผน ก1 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ อย่างน้อย 1 เรื อง และนักศึกษา
แผน ก2 มีการนําเสนอผลงานในทีประชุมวิชาการระดับประเทศแบบ proceeding อย่างน้อย 1 เรื อง
25

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู ้และทักษะด้านการวิจยั ได้แก่ การสื บค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดทําและ
นําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์แก้ไขปั ญหางานวิจยั การ
นําเสนอความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั ในทีประชุมทางวิชาการ
5.2.2 มีทกั ษะการทํางานด้วยตนเองและ/หรื อร่ วมกับผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบและสามารถวาง
แผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
5.2.3 มีทกั ษะการใช้สือต่าง ๆ ในการนําเสนอผลงานวิจยั อาทิ โปสเตอร์ และ power point
5.2.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริ ยธรรมในการทําวิจยั
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 เริ มภาคการศึกษาที 1 ของปี การศึกษาที 1 สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก1 จน
สําเร็ จการศึกษา
5.3.2 เริ มภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 1 สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก2 จน
สําเร็ จการศึกษา
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.4.1 36 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก1
5.4.2 24 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก2
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และภาควิชา/หลักสู ตร จัดปฐมนิ เทศเพือให้คาํ แนะนําการลง
ทะเบียน และดําเนิ นการเกียวกับรายวิชาวิทยานิพนธ์
5.5.2 แต่งตังประธานหลักสู ตรเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําเบืองต้น
5.5.3 ชีแจงรายละเอียดรายวิชาแก่นกั ศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
5.5.4 แต่งตังคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําวิธีการสื บค้นข้อมูล
วิธีการจัดเตรี ยมโครงร่ างวิทยานิพนธ์ วิธีการเขียนรายงานผลการวิจยั การจัดเตรี ยมและใช้สือ
ต่าง ๆ เพือการนําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์และรายงานผลการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณา
5.5.5 อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก นัดพบนักศึกษาเพือให้คาํ ปรึ กษาต่าง ๆ รวมทังเตรี ยม
ขอจริ ยธรรมการวิจยั หากทําการศึกษาในสัตว์ทดลองหรื อในมนุษย์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการทีเป็ นอาจารย์ประจํา รวมอย่าง
น้อย 3 คน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพือทํา
หน้าทีพิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการวิจยั และได้ผล
งานทีดี มีระยะเวลาของการดําเนินงานเหมาะสมกับเวลาทีกําหนดในหลักสู ตร
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5.6.2 มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ทําหน้าทีประเมินผลความก้าวหน้างานวิจยั เพือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะต่อปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน
5.6.3 มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทําหน้าทีตรวจ พิจารณา และประเมินผลงานวิจยั เมือ
นักศึกษาได้เสร็ จสิ นการดําเนินงานวิจยั และเตรี ยมรายงานผลการวิจยั แล้ว
5.6.4 นักศึกษาผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์
เมือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ประเมิน
ผลการวิจยั และสรุ ปความเห็นให้ได้รับสัญลักษณ์ S (Satisfactory) หรื อ U (Unsatifactory) หรื อ X
(Excellent) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.2 มีทกั ษะในการนําเสนอผลงานทางวิชา
การเป็ นภาษาอังกฤษ

1.3 การวางแผนการทํางาน การติดต่อสื อสาร
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีมนุษยสัมพันธ์
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
- กระตุน้ และฝึ กให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านรายวิชาสัมมนา
- สนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
- จัดให้นกั ศึกษานําเสนอสัมมนาเป็ นภาษา
อังกฤษ อย่างน้อย 1 ครัง
- ส่งเสริ มการวางแผนการทํางาน การทํางานเป็ นทีม
การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ
จริ ยธรรม ผ่านกิจกรรม โครงการบริ การชุมชน
ต่าง ๆ ทีจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมหมู่คณะ หรื อ
ร่ วมฝึ กโครงการต่าง ๆ
- มีอาจารย์ทีปรึ กษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้คาํ ปรึ กษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซือสัตย์สุจริ ต รวมทังการ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ งมีชีวิต สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
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3. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน สามารถทํางานด้วยตนเองและ/หรื อเป็ น
ทีมได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทางวิชาการได้อย่างเป็ นระบบ
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สร้างวัฒนธรรมการมีระเบียบวินยั โดยมีอาจารย์เป็ นต้นแบบ และเน้นการเข้าชัน
เรี ยนให้ตรงเวลา
2. อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื อสัตย์ในการสอนทุกรายวิชา
3. มีการยกย่องนักศึกษาทีทําดี เสี ยสละ
4. ฝึ กฝนความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม รวมทังให้รู้หน้าทีการเป็ นผูน้ าํ และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินยั จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรี ยน
การส่งงานทีได้รับมอบหมาย หรื อส่ งรายงานความก้าวหน้าการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์
ตามระยะเวลาทีกําหนด การเข้าร่ วมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินความซื อสัตย์ จริ ยธรรม จากจํานวนการทุจริ ตในการสอบ และ การลอกเลียน
ผลงานวิจยั ของผูอ้ ืน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู ้ และเทคนิคการวิจยั ในสาขาวิชาชีวเคมี ซึ ง
มุ่งเน้นงานวิจยั ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อาทิ ยางพารา หรื อสัตว์นาํ และสาขาทีเกียวข้อง
2. มีทกั ษะและประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาชีวเคมี สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางชีวเคมีในการแก้ไขปั ญหา รวมทังสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ที
เป็ นประโยชน์อืน ๆ
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหม่ทีเกิดจากการวิจยั สู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน
4. สามารถบูรณาการความรู ้ทีได้ศึกษากับความรู ้ในสาขาชีวเคมี
กับความรู ้ในศาสตร์
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. อาศัยการสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยาย การนําเสนอ
การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน
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2. การเรี ยนรายวิชาปฏิบตั ิการ เพือฝึ กฝนทักษะการนําเทคนิคพืนฐานต่าง ๆ ทางชีวเคมีมา
ใช้ในการแก้ไขปั ญหางานวิจยั
3. กําหนดให้มีการนําเสนอผลงานวิจยั ในทีประชุมวิชาการระดับประเทศอย่างน้อย 1 ครัง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนในการเรี ยนรายวิชา สอบภาคปฏิบตั ิ การทํารายงาน
การให้สัมมนา การนําเสนอผลงานวิจยั
2. ประเมินผลจากการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. ประเมินผลจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หรื อการประชุ มวิชาการแบบ
Proceeding
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นคว้า ประเมินและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือใช้ในการปัญหา การดํารงอยู่
ตลอดจนเสริ มสร้างสังคมให้อยูด่ ีมีสุขแบบพอเพียง
2. สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ โดยประยุกต์ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ทาง
ชีวเคมี ในการแก้ปัญหาการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3. คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ และบริ หารจัดการงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนรายวิชา โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์
3. จัดให้มีกิจกรรมการฝึ กฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการวางแผนงานและการทําวิจยั
แบบกลุ่มหรื อโดยตนเองในรายวิชาปฏิบตั ิการ
4. การนําเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ เพือรับการประเมินและ
คําแนะนํา สําหรับการดําเนินงานในขันต่อไป จากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ประเมินผลจากการเรี ยนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การจัดทํา
โครงร่ างวิทยานิพนธ์
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิของงานทีได้รับมอบหมาย
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2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความคิดริ เริ ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม และ
อย่างเป็ นระบบ โดยอยูบ่ นพืนฐานวิชาความรู ้
2. สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชา พัฒนา และก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม
3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบต่องานทีเผยแพร่ ออกสู่
สังคม
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น และตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้เพือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือง
5. สามารถสื อสาร แลกเปลียนทัศนคติ ข้อมูลเชิงวิชาการต่าง ๆ กับบุคคลในสาขาวิชาการ
เดียวกันหรื อต่างสาขาได้หลากหลาย
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สอน สอดแทรกทัศนคติและความรับผิดชอบในรายวิชาทีสอนตามหลักสู ตร
2. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองาน ในรายวิชาทีสอนตามหลักสู ตร
3. จัดให้มีกิจกรรมหรื อให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ที
คณะหรื อมหาวิทยาลัยจัดขึน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการเรี ยนรายวิชา ทีมีการส่ งเสริ มการทํางานกลุ่ม
2. ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการทีจัด
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีได้
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การนําเสนอข้อมูล
และผลงาน และการสื อสาร
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีรายวิชาเลือก รายวิชาบังคับ และวิชาวิทยานิ พนธ์ทีเป็ นปฏิบตั ิการ ทีเน้นการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. จัดให้มีการนําเสนอสัมมนา รวมทังให้มีการนําเสนอผลงานในรู ปแบบโปสเตอร์ หรื อ
บรรยายในทีประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครัง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และ การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรี ยนรายวิชา จากการสอบข้อเขียน การทํารายงาน การนําเสนอสัมมนา
ในรายวิชาสัมมนา หรื อรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานในทีประชุ มวิชาการ
3. แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซือสัตย์สุจริ ต รวมทังการตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ งมีชีวิต สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
3. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน สามารถทํางานด้วยตนเองและ/หรื อเป็ นทีมได้ สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทางวิชาการได้อย่างเป็ นระบบ
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
ความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู ้ และเทคนิคการวิจยั ในสาขาวิชาชีวเคมี ซึ งมุ่งเน้นงานวิจยั
ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรื อสัตว์นาํ
และสาขาทีเกียวข้อง
2. มีทกั ษะและประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาชี วเคมี สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์
ใช้ความรู ้ทางชีวเคมีในการแก้ไขปั ญหา รวมทังสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์อืน ๆ
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหม่ทีเกิดจากการวิจยั สู่ ประโยชน์ต่อสาธารณชน
4. สามารถบูรณาการความรู ้ทีได้ศึกษากับความรู ้ในสาขาชีวเคมีกบั ความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถค้นคว้า ประเมินและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือใช้ในการพัฒนาองค์ความรู ้และการแก้ปัญหา
การดํารงอยู่ ตลอดจนเสริ มสร้างสังคมให้อยูด่ ีมีสุขแบบพอเพียง
2. สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ โดยประยุกต์ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ทางชี วเคมี ในการ
แก้ปัญหาการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3. คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ และบริ หารจัดการงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความคิดริ เริ ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม และอย่างเป็ น
ระบบ โดยอยูบ่ นพืนฐานวิชาความรู ้
2. สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชา พัฒนา และก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม
3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองและรับผิดชอบต่องานทีเผยแพร่ ออกสู่ สังคม
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น และตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือง
5. สามารถสื อสาร แลกเปลียนทัศนคติ ข้อมูลเชิงวิชาการต่าง ๆ กับบุคคลในสาขาวิชาการเดียวกัน
หรื อต่างสาขาได้หลากหลาย
ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาในชี วิตประจําวัน
และในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีได้
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การนําเสนอข้อมูลและผลงาน และการ
สื อสาร
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3
328-503 เทคโนโลยีของเซลล์
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง1
328-506 ชีวเคมีขนสู
ั ง2
328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา
328-509 ชีวเคมีทางทะเล
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชี วเคมี
328-514 ปฏิบตั ิการทัวไปทางชีวเคมี
328-515 เทคนิคจําเป็ นสําหรับงานวิจยั ชีวเคมี
328-516 เทคนิคสําหรับงานวิจยั ชีวโมเลกุล เซลล์และ
การแพทย์
328-531 การทดลองทางชีวเคมี
328-563 หลักโภชนาการ
328-601 พันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุล

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื อสาร และเทค
โนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2

3

4

5
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รายวิชา

328-603 เซลล์ชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ ระดับโมเลกุล
328-604 การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล์
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
328-614 อณูชีววิทยาประยุกต์
328-615 ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาประยุกต์
328-616 เทคนิคทันสมัยทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์
328-621 ชีวเคมีของพืช
328-651 ชีวเคมีคลีนิกขันสู ง
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1
328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2
328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3
328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4
328-681หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
328-691วิทยานิพนธ์
328-692วิทยานิพนธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสาร
และเทค โนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2
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5

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาโดย
1. เทียบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนในรายวิชา ทีเปิ ดสอนโดยหลักสู ตรในแต่ละปี
เพือนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2. ทบทวนเนือหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยพิจารณาร่ วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ผสู ้ อนราย
วิชา เพือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื อง รวมทังเทียบเคียงกับตํารา บทความทางวิชาการ
หรื อผลงานวิจยั เพือให้เกิดการพัฒนาเนื อหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
1. ภาวะการณ์ได้งานทําของมหาบัณฑิต
2. ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตต่อหลักสู ตรในการประกอบอาชีพ
3. ผลการประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาต้อง
1. สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
2. นักศึกษาทีเข้าเรี ยนหลักสู ตรแผน ก แบบ ก1 ต้องเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขันสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษานันแต่งตัง และต้องเป็ นระบบเปิ ด
ให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึงของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับ
การตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
3. นักศึกษาทีเข้าเรี ยนหลักสู ตรแผน ก แบบ ก2
ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกําหนด ใน
หลักสู ตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลียไม่ตากว่
ํ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อ
เทียบเท่า
พร้อมทังเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษานันแต่งตังและต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟั งได้
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ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึงของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนําเสนอต่อทีประชุมวิชาการโดยบทความทีนําเสนอฉบับ
สมบูรณ์(Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings)
ดังกล่าว
4. ข้อกําหนดอืน ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ)
หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ใหม่
1. จัดให้มีอาจารย์พเลี
ี ยง ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรและงานวิจยั ทีเชื อมโยงกับบัณฑิตศึกษา
2. สนับสนุ นให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่จดั โดยมหาวิทยาลัย
เพือให้ความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับหลักสู ตรและการบริ หารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทังบทบาทหน้าทีและ
จรรยาบรรณของอาจารย์ มีทกั ษะเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริ ยธรรมแก่นกั ศึกษาในรายวิชาทีสอน การใช้สือและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรี ยนการ
สอน รวมทังสนับสนุนให้เข้าร่ วมอบรมการพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการเรี ยนการสอนอืน ๆ
ทีจัดขึนทังในและนอกมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับการสอนในหัวข้อทีอาจารย์
ใหม่มีความรู ้และถนัดอย่างพอเหมาะ เพือสอนโดยมีอาจารย์พเลี
ี ยงให้คาํ แนะนํา
4. มอบหมายให้ดูแล ประสานงานรายวิชา ร่ วมกับอาจารย์ทีมีประสบการณ์ เพือเรี ยนรู ้การจัดการ
และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
5. ผลักดันให้ทาํ งานด้านวิจยั ควบคู่กบั งานด้านการเรี ยนการสอน รวมทังสนับสนุนการเข้าอบรมการ
พัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการทําวิจยั เพือให้มีพฒั นาด้านความรู ้ ความเข้าใจในวิชาการที
ทันสมัย รวมทังมีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั เป็ นประโยชน์สาํ หรับการสอนในรายวิชาและ
สามารถให้คาํ แนะนําการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในทีปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจยั การผลิตผล
งานทางวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัย
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2. การจัดกลุ่มผูส้ อนในแต่ละรายวิชา เพือให้มีการทํางานร่ วมกันและแลกเปลียนประสบการณ์
ระหว่างอาจารย์ ได้มีโอกาสฝึ กฝนหน้าทีของผูป้ ระสานงานรายวิชาและผูร้ ่ วมสอน
3. ส่ งเสริ มและจัดการแลกเปลียนประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน ระหว่างอาจารย์ใน
หลักสู ตร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน ๆ
1. กําหนดเป็ นภาระงานของอาจารย์ในหลักสู ตรทุกคน ต้องเข้าร่ วมการอบรม หรื อประชุม
สัมมนาวิชาการ ทีจัดขึนภายในและ/หรื อภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2. กําหนดเป็ นภาระงานของอาจารย์ในหลักสู ตรทุกคน ต้องทําวิจยั และ/หรื อผลิตผลงานทางวิชา
การในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อ นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรฯ กําหนดการประกันคุณภาพของหลักสู ตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกํากับให้หลักสู ตรฯ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ในเรื องคุ ณ สมบัติ แ ละจํานวนของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม และอาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ ภาระงานและผลงานวิจยั ของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึกษา การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาที
กําหนด
หากมีประเด็นใดทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรต้องประชุ มหาทางแก้ไข
และอาจต้องประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รติ ด ตามผลการสํ ารวจความพึ งพอใจของผู ใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ทุ ก ปี ที
ดําเนิ นการโดยมหาวิทยาลัย เพือนําข้อมูลเข้าสู่ ทีประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และอภิปราย
เพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหลักสู ตร
2.2 การได้ งานทําหรื อผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรติ ดตามผลการตี พิ ม พ์ของผูส้ ํ าเร็ จการศึ กษา ทังนี ลัก ษณะและ
จํานวนผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าทีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับ บัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลดังกล่ าวจะถู กพิ จารณาโดยที ประชุ มของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร และอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหลักสู ตรต่อไป
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรกํ า หนดวิ ธี การรั บ นั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในทุ กปี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะระดมความเห็ นเพือ
ประเมิน วิธี ก ารรับ นัก ศึ ก ษาที ใช้ และสํารวจความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาในชันปี แรกในประเด็น นี ข้อมู ล
ดังกล่ าวจะถู กพิจารณาโดยทีประชุ มของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ ง
การดําเนินงานต่อไป
3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการเตรี ยมความพร้ อมเพือแก้ไขปั ญหาของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรี ยน รวมทังกําหนดแนวทางการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในระหว่างการศึกษา ดังนี
ก. อาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป ทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาด้านการศึ กษาและแนวปฏิ บ ตั ิต่าง ๆ ตลอดจน
เรื องอื น ๆ ตามความจํา เป็ น อาจารย์ที ปรึ ก ษาทัวไปทํา หน้า ที จนกว่ า นั ก ศึ ก ษามี อ าจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก
ข. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาเรื องการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์และ
เรื องอืน ๆ ตามความจําเป็ น
ค. หลักสู ตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง ตลอดจนมี
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์ ของนักศึกษาในทีประชุ มของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ทุกครัง
ง. ผูป้ ระสานงานรายวิชาจัดการเรี ยนการสอนที สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ฯ ทีกําหนดในหมวดที 4
โดยประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณา มคอ.3 ว่ากิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้อง
กับมาตรฐานทีกําหนด
จ. ผูป้ ระสานงานรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อนดําเนิ นการเรี ยนการสอนดังทีระบุไว้ใน มคอ.3 และ
จัดทํา มคอ.5 เพือประมวลผลการจัดการเรี ยนการสอน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพือ
พิจารณาผลดังกล่าว ร่ วมกันผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิทีจัดโดยคณะฯ ไปใช้เพือพัฒนาการเรี ยน
การสอนในปี การศึกษาถัดไป
3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา
ก. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ หารหลักสู ตรใน
เรื องการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ การให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดช่ องทางร้ องเรี ยนให้แก่นกั ศึกษาทังในเรื องทีเกียวกับ
การวัดและประเมินผล และเรื องอืน ๆ
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4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การประกันคุณภาพในส่ วนของการบริ หารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดดังนี
ก. คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรกํา หนดวิ ธี ก ารและแนวทางการรั บ และแต่ ง ตังอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร โดยผูไ้ ด้รับการแต่งตังต้องมีคุ ณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณารายชือทีเสนอและส่ งเรื องต่อไปยังมหาวิทยาลัย
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดแนวทางบริ หารอาจารย์เพือให้ได้อาจารย์ทีมีคุณสมบัติ
ทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพทังในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งวิชาการเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตร
อย่างต่อเนื อง โดยกําหนดแผนพัฒนาบุ คลากรของหลักสู ต รฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม ประชุ ม
สัมมนา การดูงานระยะสันทังในและต่างประเทศ การทําวิจยั ร่ วมกับต่างประเทศ การลาเพิมพูนความรู ้ทาง
วิชาการ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยนําความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสู ตรฯ เข้า
พิจารณาในทีประชุ มของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อไป
ค. การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีเป็ นอาจารย์ใหม่ ตามระบุไว้ในหมวด 6 การ
พัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรติดตามข้อมู ล ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีวุฒิปริ ญญา
เอก ร้ อยละของอาจารย์ที มีตาํ แหน่ งทางวิช าการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ป ระจําหลักสู ตร และ
จํานวนบทความของอาจารย์ที ได้รับ การอ้างอิงในฐานข้อมู ล TCI และ Scopus/ISI ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสู ตร โดยกํากับให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ในทุกปี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะระดมความเห็ นในเรื องนี และอภิปราย
เพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อไป
4.3 ผลทีเกิดกับอาจารย์
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รประสานงานกับ คณะฯในการจัด ทํา แผนระยะยาวในเรื อง
อัตรากําลัง แผนสรรหา แผนธํารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนสํารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ต่ อ การบริ ห ารหลัก สู ต รทุ ก ปี การศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รจะระดม
ความเห็นในเรื องนีทุกปี และอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อไป
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5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรี ยน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรกําหนดสาระรายวิช าในหลัก สู ต รให้ มี เนื อหาสอดคล้องตาม
ปรัช ญาและวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตร และปรับ ปรุ งตามสถานการณ์ ข องหลัก สู ต รที เปลี ยนไป ให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ รวมทังความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ก. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดผูป้ ระสานงานหลักและ/หรื อผูป้ ระสานงานร่ วมทุ ก
รายวิชา ผูป้ ระสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และกําหนดผูส้ อนทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมทัง
ดําเนิ นให้มีการประเมิ น รายวิชา การประเมิ นอาจารย์ผูส้ อน และการประเมิ นทวนสอบผลสัมฤทธิ โดย
นักศึกษา
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดแนวทางการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาและการช่วยเหลือ
กํากับติ ดตามการศึ กษาและเผยแพร่ ผลงานของนัก ศึ กษา การแต่ งตังอาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ตอ้ ง
สอดคล้องกับความสนใจในการทําวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานของ
อาจารย์ทีปรึ กษา
ค. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดให้ประเมินผลวิทยานิ พนธ์ตามความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์
5.3 การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดกลยุทธ์การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบ TQF ไว้ใน
มคอ.2 ของหลักสู ตรภายใต้หัวข้อ การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ในแต่ละด้านเช่ นเดี ยวกับระบบ กลไกหรื อ
แนวทางควบคุมดูแลให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แก่บณั ฑิตศึกษา
6. สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ร่ วมกับคณะฯ จัดระบบเพือให้มีสิงสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ดังนี
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวางแผน จัดทํา สํารวจความต้องการสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ผูส้ อนและผู เ้ รี ย น อาทิ ตํา รา สื อการเรี ย นการสอน/โสตทัศ นู ป กรณ์ และวัส ดุ ค รุ ภ ัณ ฑ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ ให้มีอย่างเพียงพอ แล้วเสนอต่อคณะฯเพือจัดสรรงบประมาณ เพือดําเนินการจัดซื อต่อไป
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
ก. สถานทีและอุปกรณ์การสอน
สถานทีสําหรับการเรี ยนการสอนคือห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาชีวเคมี และของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ข. ห้องสมุด หนังสื อและตําราทีใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
สํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และห้องสมุดวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีหนังสื อและตํารา ตลอดจนวารสารทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในสาขาวิชาชี วเคมีและสาขาอืนทีเกียวข้อง สําหรับใช้คน้ คว้าประกอบการเรี ยนการสอน
และการดําเนินการวิจยั เพือวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา อาทิ
1. Analytical Biochemistry
2. Annual Review of Biochemistry
3. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology
4. Aquaculture
5. Biochemistry
6. Biotechnology and Bioengineering
7. Journal of Biochemistry
8. Journal of Cell Biology
9. Journal of Invertebrate Pathology
10. Journal of Molecular Biology
11. Methods in Molecular and Cellular Biology
12. Nature
13. Phytochemistry
14. Plant Molecular Biology
15. Proceedings of the National Academy of Sciences
16. Science
17. Trends in Biochemical Sciences
ค. การค้นคว้าฐานข้อมูลและวารสารจาก CD-ROM และ internet
สํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ฯ
ยังมีฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทังในรู ปแบบ
ซีดีรอม และออนไลน์ อาทิ Life Science Collection, Science Citation Index, PubMed, Web of
Sciences เป็ นต้นและมีระบบเครื อข่ายสารสนเทศ สําหรับการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ร่ วมกับภาคีห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai University E-Book Net) รวมทังบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ ตา่ ง ๆ อาทิ ACS Publication, Nature Publication Group, Springer
Link และ Science Direct เป็ นต้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ก. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประสานงานและนําเสนอสํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ฯ ในการ
จัดซือหนังสื อและตําราทีเกียวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการ
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เรี ยนการสอน โดยอาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอภาควิชาฯเพือจัดหาสื อการสอน และเครื องมือสําหรับ
ค้นคว้าความรู ้ดว้ ยตนเอง อาทิ เครื องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และจุดเชือมต่อรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
ค. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอภาควิชาฯ เพือจัดหาเครื องมือ/ครุ ภณั ฑ์ทีจําเป็ น และ
ทันสมัย ให้เพียงพอสําหรับการวิจยั ของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสู ตร
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะระดมความเห็นเพือประเมินความเพียงพอของสิ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ ประกอบกับผลการสํารวจความเห็ นของนักศึกษาในประเด็นนี เพือพิจารณาในทีประชุ มของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานในปี ต่อไป
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปี การศึกษาละ
สองครัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครัง
) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนิน
การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ นสุดปี การศึกษา
) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของราย
วิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดําเนินงานทีรายงานใน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรปี ทีผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ ทีมี
ต่อคุณภาพหลักสู ตรเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตทีมีต่อมหาบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีทังหมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื อง 2 ปี การศึกษา เพือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทังนีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชีผลการดําเนิ นงานทีระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. การประชุมร่ วมกันของอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และ/หรื อจากอาจารย์ผมู ้ ีความรู ้และประสบการณ์
2. การประชุมร่ วมกันของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เพือแก้ไขปั ญหาอันอาจเกิดระหว่างการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. การแลกเปลียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพือประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของ
การเรี ยนแต่ละรายวิชา
4. การประเมินจากผลสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ซึ งใช้เป็ น
ตัวชีวัดว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจในเนื อหาทีเรี ยน เพือปรับปรุ งวิธีการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
5. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่ โดยคณะกรรมการประเมินทีแต่งตังโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1. การประเมินโดยนักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ในหลักสู ตร เพือทบทวนและปรับปรุ งการจัด
แผนการเรี ยนให้เหมาะสม รวมทังการจัดการเรี ยนการสอนให้มีเนื อหาทีทันสมัย
2. การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินหลักสู ตรจากหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยา43

ลัย เพือนําผลการประเมินและคําแนะนํามาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรในครังต่อไป
3. การประเมินโดยมหาบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาแล้ว
เพือติดตามผลการนําความรู ้และ
ประสบการณ์ทีได้รับจากการศึกษาในหลักสู ตรไปใช้ในการทํางาน
4. การประเมินโดยผูใ้ ช้มหาบัณฑิต เพือสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกียวกับคุณภาพ
ของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทีแต่งตังโดยมหาวิทยาลัย โดยผ่านเกณฑ์การประเมินเมือมีการดําเนิ นการข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผลการดําเนิ นงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
1. อาจารย์ผสู ้ อนนําผลการประเมินการสอน มาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาทีตนรับผิดชอบ
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลประเมินรายวิชาในหลักสู ตร และผลการประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธิของนักศึกษา ซึงมีการดําเนิ นการทุกปี มาทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขสําหรับปี การศึกษาถัดไป
3. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบนั
อาจารย์ผสู ้ อน มหาบัณฑิต ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ มาทบทวน พิจารณา และนําไป
แก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร ตามรอบระยะเวลาทีกําหนด ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุง
ส่ วนที 1 เปรี ยบเทียบแผนการศึกษา หมวดรายวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิทยานิพนธ์
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แผนการศึกษา

ปริญญาโท แผน ก2
รายวิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง
นก.
วิทยานิพนธ์
328-691 วิทยานิ พนธ์ 22 นก.

ปริญญาโท แผน ก2
รายวิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง 2 นก.
วิทยานิพนธ์
328-691 วิทยานิ พนธ์ 24 นก.

หมวดรายวิชา

หมวดรายวิชา

วิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง

วิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง

นก.

เหตุผลในการปรับปรุ ง

ลดเนือหาของวิชาบังคับ และเพิมหน่วย
กิตวิชาวิทยานิ พนธ์ เพือให้มีเวลาทําวิจยั
มากขึน เพือทีจะได้เรี ยนจบภายในเวลา
ตามแผนการศึกษา

2 นก.

- ปรับลดเป็ น 2 หน่วยกิต เพือเปิ ด
โอกาสให้เรี ยนเนื อหาน้อยลง ทําวิจยั
ได้มากขึนสอนเป็ นภาษาอังกฤษคู่ขนาน
ถ้ามีนกั ศึกษาต่างชาติลงเรี ยน

328-513 เทคนิ คปฏิบตั ิการทาง
ชีวเคมี
นก.

328-513 เทคนิ คปฏิบตั ิการทาง
ชีวเคมี
นก.

วิชาเลือก
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน
3 นก.

- ปรับเนือหาให้มีเทคนิ คทีทันสมัยและ
เพิมเทคนิคด้านโมเลกุลระดับยีน สอน
เป็ นภาษาอังกฤษคูข่ นานถ้ามีนกั ศึกษา
ต่างชาติลงเรี ยน

วิชาเลือก
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน
3 นก.
328-616 เทคนิ คทันสมัยทาง
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์ 2 นก.

วิทยานิพนธ์
328-691 วิทยานิ พนธ์

22 นก.

วิทยานิพนธ์
328-691 วิทยานิ พนธ์
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24 นก.

- ปรับเนือหาให้เหมาะสมมากขึน

- เพิมวิชาเลือกทีมีเนือหาทันสมัย สอน
เป็ นภาษาอังกฤษคูข่ นานถ้ามีนกั ศึกษา
ต่างชาติลงเรี ยน
- เพิมหน่วยกิตวิชาวิทยานิ พนธ์ เพือให้
มีเวลาทําวิจยั มากขึน จะได้เรี ยนจบ
ภายในเวลาตามแผนการศึกษา

ส่ วนที 2 เปรี ยบเทียบสถาณการณ์ การพัฒนาหลักสู ตร และหลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ความรู ้ดา้ นชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่าง ๆ อาทิ พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ ชีวสารสนเทศ นิติวทิ ยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร อีกทัง
เทคนิคต่าง ๆ ทางชีวเคมีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ทังทางการแพทย์ เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมทังงานสิ งแวดล้อมและการศึกษาประชากรของสิ งมีชีวติ
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ นอกจากนีความต้องการความรู ้ทางชีวเคมีมีเพิมมากขึน
เรื อย ๆ ตามการพัฒนาของศาสตร์เหล่านี
2. ความรู ้ทางชีวเคมี ได้มีการพัฒนาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลัง
การรายงานการค้นพบโครงสร้างของสารพันธุกรรมโดย Watson and Crick ใน
ปี ค.ศ. 1953 ในปลายศตวรรษทีผ่านมา ได้มีการพัฒนาความรู ้ไปจนถึงขันการ
ศึกษาจีโนมมนุษย์และสิ งมีชีวติ ต่าง ๆ งานวิจยั วิทยาศาสตร์ชีวภาพในยุคหลัง
จีโนม (post-genomics research) ต้องหันกลับมาทําการวิเคราะห์ พร้อมทังมีการ
พัฒนาเครื องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพือการศึกษาชีวเคมีในระดับโมเลกุล โดย
เฉพาะโปรตีนและดีเอ็นเอมากขึน เพือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ
ทีเกิดขึนในเซลล์ของสิ งมีชีวติ ปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง หน้าที การควบคุม เชือมโยงกัน ระหว่าง
โปรตีนและดีเอ็นเอ ตลอดจนวิถีเมแทบอลิซึมต่าง ๆโดยองค์รวม เพราะความ
ไม่สมดุลของสิ งเหล่านี สามารถนําสู่หรื อเป็ นสาเหตุสาํ คัญต่อการเกิดโรคและ
อาการผิดปกติของร่ างกายมนุษย์และสิ งมีชีวติ ชนิดต่าง ๆ การค้นพบองค์ความรู ้
ใหม่และความเข้าใจในชีวเคมี จะทําให้สามารถค้นหาสารชีวโมเลกุลทีสามารถ

สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความรู ้ดา้ นชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่าง ๆ เทคนิคทางชีวเคมีถูก
นําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิ งแวดล้อม
เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านความรู ้เพือช่วยเพิมมูลค่าสิ นค้าทีมีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจจึงมีความต้องการนักวิจยั และบัณฑิตทีมีคุณภาพในตลาด
แรงงาน นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่ งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาทีเกียวข้องต้องมีการปรับแผนการผลิตบัณฑิตเพือให้มีปริ มาณ
และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทังในและต่างประเทศ จึง
จําเป็ นต้องกําหนดกลยุทธ์เพือการวางแผนและพัฒนาหลักสู ตรอย่างเหมาะสมให้
เข้ากับสถานการณ์ของสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ โดยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ
เช่นการแพทย์ พืชเศรษฐกิจ และสัตว์นาํ ซึงเป็ นผลผลิตการส่งออกทีทํารายได้
ให้แก่ประเทศ เป็ นต้น
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เหตุผลในการปรับปรุง
เพือทันกับสถาณการณ์โลกที
เปลียนแปลง

หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

ใช้เป็ นยาหรื อควบคุมโรคได้ เป็ นต้น
3. ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านความรู ้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทําให้มีการกําหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําให้หน่วยงานที
เกียวข้องต้องมีการปรับแผนการผลิตมหาบัณฑิตเพือให้มีปริ มาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทังในและต่างประเทศ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1. ความรู ้ทางชีวเคมี และเทคโนโลยีทางชีวภาพในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาทังในระดับมหโมเลกุลและลงสู่ระดับโมเลกุล มี
การศึกษาเชือมโยงหน้าทีของชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เกิดขึนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเทคนิคและเครื องมือทีใช้ในการศึกษา
ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก
2.ความไม่เข้าใจการทําหน้าทีเชือมโยงของกระบวนการเปลียนแปลงทางปฏิกิริยาเคมี ทีเกิดขึนในร่ างกาย ทําให้ประชาชนขาดความสนใจในเรื อง
สุ ขภาพ ไม่สามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวในเบืองต้นได้อย่างถูกต้อง ทําให้เกิดความเครี ยดและโรคภัยต่าง ๆ ความเข้าใจอย่างลึกซึ งจะทํา
ให้สามารถรักษาสุขภาพส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในเรื องการรักษาประชากร
3. ความขัดแย้งทางสังคมส่วนหนึงเกิดจากการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจอย่างไม่เป็ นระบบ การแก้ไขปั ญหาทีอยูบ่ นพืนฐานแห่ง
เหตุและผลมีนอ้ ย ทักษะการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุและผล ตลอดจนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถฝึ กฝนโดยอาศัยการทํางานวิจยั เป็ นพืนฐาน
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เหตุผลใน
การ
ปรั บปรุ ง

สถานการณ์ หรื อการพัฒนา
ทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการทีประเทศไทยได้
ก้าวสู่ การรวมตัวของ
ประชาคมอาเซี ยน (Asean
cummunity) ในปี พ.ศ. 8
เพือทันกับ
สถานการณ์ความต้องการ
สถาณการณ์
บุคลากรหรื อผูเ้ ชียวชาญใน
โลกที
ศาสตร์ต่าง ๆ มีมากขึน และ
เปลียนแปลง
การเคลือนไหวของ
นักวิชาการในประเทศต่าง ๆ
ทัวโลกเพิมขึนเป็ นลําดับ
ความรู ้ทางชีวเคมีในปัจจุบนั มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มี
การศึกษาทังในระดับมห
โมเลกุลและลงสู่ระดับอณูชีว
โมเลกุล เชือมโยงหน้าทีของ
ชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่การ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

เกิดขึนอย่างกว้างขวาง
ตลอดจนเทคนิคและเครื องมือ
ทีใช้ในการศึกษาได้มีการ
พัฒนาไปอย่างมาก จึงต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ที
ก้าวทันกับเหตุการณ์ทีเปลืยน
ไปในโลกปั จจุบนั สามารถคิด
วิเคราะห์ มีทกั ษะการแก้ไข
ปั ญหาด้วยเหตุและผล
ตลอดจนฝึ กฝนกระบวนการ
คิดอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัย
การทํางานวิจยั เป็ นพืนฐาน
รวมทังสื อสารกับสังคมและ
วัฒนธรรมทีเชือมกันในโลกา
ภิวตั น์ทงในโลกออนไลน์
ั
และ
โลกสังคมมนุษย์ได้
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หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

การพัฒนาหลักสู ตร
งานวิจยั ทางชีวเคมีของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนินการ
มาอย่างต่อเนือง ผลงานวิจยั ทีเกิดจากการอาศัยความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที
ทันสมัยทางชีวเคมี ทังทีเป็ นส่วนหนึงของบัณฑิตศึกษาและส่วนของ
บุคลากรเอง จะสามารถช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึนมา หรื อทํา
ให้สามารถนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทย
ด้วยปั จจัยและกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมดังทีระบุในข้อ ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จึงได้ดาํ เนินการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
ทังปัจจุบนั และอนาคต มีรายวิชาหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู ้ และ
รายวิชาเลือกทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ โดยการเรี ยน
การสอนในหลักสู ตรมุ่งเน้นการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการฝึ กฝน
กระบวน การคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นเครื องมือ การผลิตองค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจยั ทีมี
คุณภาพเป็ นทียอมรับและสามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ ทังในระดับ
ประเทศและสากล สามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ รวมทังมีการสอด
แทรกความเป็ นนักวิจยั ทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม เพือให้ได้
มหาบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

การพัฒนาหลักสู ตร
งานวิจยั ทางชีวเคมีของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนือง ผลงานวิจยั ทีก่อให้เกิดความรู ้และการใช้เทคนิคต่าง ๆ ทีทันสมัยทางชีวเคมี เป็ น
ส่ วนหนึงของบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร จึงเป็ นการเพิมโอกาสให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรื อสามารถนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ประเทศไทย ทีกําลังมีการแข่งขันด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ด้วยปั จจัยและกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังทีระบุในข้อ จึงจําเป็ นต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนา
หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ความต้องการของสังคม ส่ งเสริ มความเข้มแข็งด้าน
ชีวเคมี เน้นการศึกษาปั ญหาด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ งแวดล้อม
ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาชี วเคมี ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลียน
แปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทังปัจจุบนั และอนาคต มีรายวิชาหลักตามมาตรฐาน
คุณวุฒิความรู ้ และรายวิชาเลือกทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ การเรี ยน
การสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการฝึ กฝนกระบวนการคิด
และแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ การผลิต
องค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ รวมทังมีการ
เน้นความเป็ นนักวิจยั ทีมีคุณธรรม จรรยา บรรณ และจริ ยธรรม เพือให้ได้มหาบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

หลักการและเหตุผล
ความรู ้พนฐานด้
ื
านชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่างๆ เช่น พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ นิติวทิ ยาศาสตร์ และชีวสารสนเทศ ความรู ้ทางชีวเคมีได้มีการ
พัฒนาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วภายหลังการรายงานการค้นพบโครงสร้าง
ของสารพันธุกรรมโดย Watson and Crick ในปี ค.ศ .1953 นอกจากนี เทคนิค
ต่าง ๆ ทางชีวเคมีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทงทางการแพทย์
ั
เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ส่วนงานทางด้านอืนๆ อาทิ งานสิ งแวดล้อม การศึกษาประชากร
ของสิ งมีชีวติ ต่าง ๆในระบบนิเวศน์ เป็ นงานทีต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีระดับ
โมเลกุลเข้าไปช่วยในบางส่วน ในปลายศตวรรษทีผ่านมาได้มีการพัฒนาความรู ้
ไปจนถึงขันการศึกษาจีโนมมนุษย์และสิ งมีชีวติ ต่าง ๆ ส่ งผลให้งานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพในยุคหลังจีโนม )post-genomics research) ต้องหันกลับมา
ทําการวิเคราะห์ พร้อมทังมีการพัฒนาเครื องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพือการศึกษา
ชีวเคมีในระดับโมเลกุล โดยเฉพาะทีเกียวข้องกับโปรตีนและดีเอ็นเอมากขึน
ทังนีเพือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเซลล์ของสิ งมีชีวติ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และหน้าทีของโปรตีนและดีเอ็นเอ กระบวนการทีทําให้เกิดโรค รวมทังการ
ค้นหา สารชีวโมเลกุลทีสามารถใช้เป็ นยา หรื อควบคุมโรค งานวิจยั ทางชีวเคมี
ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนือง มีงานวิจยั
ทีมีประโยชน์ต่อชุมชนเกิดขึนจํานวนมาก ทังทีเกิดจากมหาบัณฑิตและบุคลากร
ของภาควิชา นอกจากนีผลจากการวิจยั ดังกล่าวยังช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมทังทําให้เกิดการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยสื บไป

หลักการและเหตุผล
ชีวเคมีเป็ นศาสตร์ทีเกียวข้องกับเคมีพนฐานของสิ
ื
งมีชีวติ ซึงต้องเรี ยนรู ้ในระดับ
โมเลกุล ขันตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทําหน้าทีทีสัมพันธ์กนั เป็ น
กระบวนการทางชีวเคมีทีทําให้สิงมีชีวติ ดํารงชีพและมีการเจริ ญเติบโตได้ เนืองจาก
เทคนิคทีใช้ศึกษาทางชีวเคมีได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก อักทังมีความสําคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิ งมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย์ พืช
และสัตว์ ดังนัน ความรู ้ทางชีวเคมีจึงเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาทังด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ สิ งแวดล้อม
วิทยาการมีความก้าวหน้าเกิดขึนอย่างรวดเร็ วตังแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ
โครงการวิจยั จีโนมในมนุษย์ (Human genome project) ได้ส่งผลต่อวิชาชีวเคมีและ
สหเวชศาสตรศึกษา มีการเริ มต้นของโครงการหาลําดับเบสของยีนมนุษย์ จนกระทัง
ปี ค.ศ. 2003 ทําได้สาํ เร็ จอย่างสมบูรณ์ ซึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้รู้จกั ยีน
ต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่วทิ ยาการใหม่ เช่น ข้อมูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยีชีวภาพ
ตลอดจนจีโนมิกทางด้านเภสัชวิทยา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องอาศัยความรู ้
เบืองต้นทางธรรมชาติของสิ งมีชีวติ และเรี ยนรู้ให้ลึกถึงระดับโมเลกุล จนถึงองค์รวม
สิ งมีชีวติ ชนิดต่าง ๆ ทีมีความซับซ้อนมากขึน งานวิจยั ในหลักสูตรของภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนือง มหาบัณฑิตและอาจารย์ในหลักสู ตร ได้ผลิตผลงานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อ
ชุมชนและความรู ้ทีทันสมัยทีสามารถเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ช่วยให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศเพือใช้ประโยชน์ และสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพือนําพาประเทศไปสู่การ
พัฒนาและพึงพาตนเองได้
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ภาคผนวก ข
ส่ วนที 1
ตารางสรุปความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล ปรั ชญา และ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ส่ วนที 2
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่ างวัตถุประสงค์ กบั รายวิชา
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ส่ วนที 1 ตารางสรุ ปความสําคัญ หลักการและเหตุผล ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล

ปรัชญา

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
ชี วเคมีเป็ นศาสตร์ทีเกียวข้องกับเคมีพนฐานของ
ื
สิ งมีชีวติ ซึงต้องเรี ยนรู ้ในระดับโมเลกุล ขันตอนการ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทําหน้าทีทีสัมพันธ์กนั
เป็ นกระบวนการทางชีวเคมีทีทําให้สิงมีชีวติ ดํารงชีพ
และมีการเจริ ญเติบโตได้ เนืองจากเทคนิคทีใช้ศึกษาทาง
ชีวเคมีได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก อักทังมีความสําคัญและ
เป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในสิงมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย์ พืช และสัตว์ ดังนัน
ความรู ้ทางชีวเคมีจึงเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาทังด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ งแวดล้อม
วิทยาการมีความก้าวหน้าเกิดขึนอย่างรวดเร็ วตังแต่
ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยั จีโนมในมนุษย์
(Human genome project) ได้ส่งผลต่อวิชาชีวเคมีและ
สหเวชศาสตรศึกษา มีการเริ มต้นของโครงการหาลําดับ
เบสของยีนมนุษย์ จนกระทังปี ค.ศ. 2003 ทําได้สาํ เร็ จ
อย่างสมบูรณ์ ซึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้
รู ้จกั ยีนต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่วทิ ยาการใหม่ เช่น
ข้อมูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจน
จีโนมิกทางด้านเภสัชวิทยา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ยังต้องอาศัยความรู ้เบืองต้นทางธรรมชาติของสิ งมีชีวติ
และเรี ยนรู ้ให้ลึกถึงระดับโมเลกุล จนถึงองค์รวม
สิ งมีชีวติ ชนิดต่าง ๆ ทีมีความซับซ้อนมากขึน งานวิจยั
ในหลักสู ตรของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนือง มหาบัณฑิตและอาจารย์ในหลักสู ตร ได้ผลิต
ผลงานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อชุมชนและความรู ้ทีทันสมัย
ทีสามารถเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ช่วยให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศเพือใช้
ประโยชน์ และสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของประเทศไทยในปั จจุบนั เพือนําพาประเทศไปสู่การ
พัฒนาและพึงพาตนเองได้

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มี
เป้ าหมายเพือผลิตมหาบัณฑิตทีมี
ความสามารถและมีความรู ้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาชีวเคมี มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ บนพืนฐานเหตุและ
ผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพือพัฒนาการทํางานและงานวิจยั
ด้านชีวเคมี

1. เพือผลิตมหาบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ทีมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ซึงจะเป็ น
กําลังในการพัฒนาประเทศ
2. เพือสร้างขีดความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของ
มหาบัณฑิต ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจในสาขาชีวเคมีและ
สาขาทีเกียวข้อง และนํา
ความรู ้ใหม่ทีเกิดขึนจาก
งานวิจยั สู่การประยุกต์ใช้
3. เพือให้มหาบัณฑิต
สามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืน
สร้างงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากร
ในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่ มี
โอกาสเพิมศักยภาพความรู ้
ทางชีวเคมี เพือนําไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กร
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ส่ วนที 2 ตารางแสดงความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรกับรายวิชา
วัตถุประสงค์
1. เพือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี
ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึงจะเป็ นกําลังในการพัฒนา
ประเทศ
2. เพือสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของมหาบัณฑิต ให้มีความรู ้ความเข้าใจในสาขา
ชีวเคมีและสาขาทีเกียวข้อง และนําความรู ้ใหม่ที
เกิดขึนจากงาน วิจยั สู่ การประยุกต์ใช้
3. เพือให้มหาบัณฑิตสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืน
สร้างงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงานทีเกิดขึน
ใหม่ มีโอกาสเพิมศักยภาพความรู ้ทางชีวเคมี เพือ
นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

รายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสูตร
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คําอธิบายเพิมเติม (ถ้ ามี)

ภาคผนวก ค
เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
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ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี แจงและการดําเนินการ

ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวตั น์
1. เป็ นหลักสูตรปริ ญญาโททีดี ปรัชญาและ
แผนพัฒนาหลักสู ตรมีความเหมาะสม
2. แผนการศึกษาเหมาะสม แต่คงต้องระวังในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าหลักสูตร ก ว่านักศึกษามี
ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ ทังนีควรพิจารณา
เสริ มรายวิชาทีจําเป็ น

- หลักสู ตรปรับคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเรี ยนแผน ก โดยต้องมี
คะแนนเฉลียสะสมระดับปริ ญญาตรี ไม่ตากว่
ํ า . และได้
เสริ มวิชาการโดยให้นกั ศึกษาลงเรี ยนรายวิชาเสริ มทีจําเป็ น
แบบ audit ตามความเห็นของอาจารย์ทีปรึ กษา

3. มีขอ้ สงสัยในประเด็นทีหลักสูตรมีทงรายวิ
ั
ชาทีเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรต้องระบุวา่ แต่ละวิชา
ใช้ภาษาใด ทังนีถ้าจะรับนักศึกษาต่างชาติคงต้องให้
เลือกเรี ยนวิชาทีเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณีทีมีนกั ศึกษาต่างชาติเข้าเรี ยน หลักสูตรภาคปกติได้เปิ ด
สอนรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษให้ลงเรี ยนได้ครบตามหน่วยกิต
ทีกําหนดในหลักสูตร ดังนี
รายวิชาทีเปิ ดสอนคูข่ นานทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ถ้ามีนกั ศึกษาต่างชาติเข้าเรี ยน) ได้แก่วชิ า
- 328-505 Advanced Biochemistry I, 328-513 Biochemical
Laboratory Techniques, 328-671 Seminar I, 328-616 Modern
Techniques in Genetic Engineering
- วิชา Thesis 328-691, 328-692 นักศึกษาไทยเลือกเรี ยนเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
- ทังนีรายวิชาทีสอนเป็ นภาษาไทย ก็ตอ้ งมีการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษร่ วมด้วย 50% ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
รายวิชาทีเปิ ดสอนเป็ นภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือ
- วิชาสัมมนา 328-672, 328-673, 328-674
- วิชาเลือก 328-507 และวิชาเลือกอืน ๆ ในหลักสู ตรนานาชาติ
สาขาชีวเคมีทีกําลังจะเปิ ดใหม่

4. ในด้านการดําเนินการหลักสูตร ควรต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ทีกล่าวไว้ให้ได้ เช่น ระยะเวลา
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ตามทีกําหนด และให้มี
การรายงานความก้าวหน้าทุก เดือน เพือป้ องกัน
ปัญหาทีทําให้นกั ศึกษาไม่สามารถจบภายในเวลาที
กําหนด นอกจากนันควรให้ความสําคัญกับการร่ วม
สัมมนา และให้สมั มนา

- หลักสูตรได้ติดตามให้มีการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ตาม
เวลาทีกําหนด และให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุก เดือน
อย่างเคร่ งครัด ประธานหลักสูตรได้รวบรวมและแจ้งผลการทํา
วิจยั เพือวิทยานิ พนธ์ทุก 6 เดือน ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคนทราบ แต่การทําวิทยานิ พนธ์ให้สาํ เร็ จตาม
แผนการศึกษาได้หรื อไม่ขนกั
ึ บอาจารย์ทีปรึ กษาและตัว
นักศึกษาเอง นอกจากนี หลักสูตรกําหนดกรอบเวลาการให้
สัมมนาและการร่ วมสัมมนาตลอดแผนการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจนสําหรับนักศึกษาแต่ละชันปี
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ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี แจงและการดําเนินการ

ศ. ดร. เปี ยมสุ ข พงษ์ สวัสดิ
1. คุณสมบัติผสู ้ มัคร ทังแบบ ก1 และแบบ ก2 ควรเพิม
กําหนดว่าเคยเรี ยนรายวิชาชีวเคมีมาอย่างน้อย 3 หน่วยกิต

- ขอไม่กาํ หนดเพิมเติม แต่หลักสูตรได้เสริ มโดยให้นกั ศึกษา
ลงเรี ยนรายวิชาพืนฐานทีจําเป็ นคือวิชา 328-510 Integrated
Biochemistry สําหรับแผน ก2 หรื อวิชาอืน (แบบ audit)
สําหรับแผน ก ตามความเห็นของอาจารย์ทีปรึ กษา

2. โครงสร้างหลักสูตร แบบ ก2 ควรเรี ยนรายวิชาอย่าง
น้อย 15 หน่วยกิต เสนอให้ปรับ Advanced Biochemistry
I เป็ น 3 หน่วยกิต และจัดกลุ่มรายวิชาบังคับ บังคับเลือก
และวิชาเลือก

- ในหลักสู ตรนีปรับให้เรี ยนรายวิชาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต โดยต้องการลดหน่วยกิตวิชา
328-505 Advanced Biochemistry I จาก หน่วยกิต เหลือ
เป็ น หน่วยกิต เพือเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ลงเรี ยนวิชา
เลือกทีทันสมัยมากขึนและเพิมเวลาในการทําวิทยานิ พนธ์
มากขึน และผูท้ รงคุณวุฒิอีกสองท่านก็เห็นชอบด้วย จึงไม่
ขอแก้ไขในประเด็นนี และขอไม่จดั กลุ่มรายวิชาเป็ นวิชา
บังคับ บังคับเลือก และวิชาเลือก เพือสะดวกในการบริ หาร
จัดการหลักสูตร

3. แผนการเรี ยน ควรเรี ยน Advanced Biochemistry I ใน
ภาคการศึกษาแรก

- ภาคการศึกษาแรกให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาเสริ มพืนฐานทัง
ด้านทฤษฎี (328-510) และเทคนิค (328-513) เพือรับการ
ปรับตัวเข้าเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษาและเตรี ยมพร้อมในการ
ทําวิทยานิพนธ์ต่อไป จึงยังคงให้เรี ยนวิชา 328-505
Advanced Biochemistry I ในภาคการศึกษาที

4. มีรายวิชามาก ทําให้บางรายวิชามีเนือหาซ้อนกัน เช่น
Lect 614 vs 507, Lab 515 vs 516, Lab 615 vs 616 เสนอ
ให้ merge รายวิชา เพือประโยชน์ดา้ นการ pool resource
เพิมประสิ ทธิภาพ ลดภาระการสอน และเพิมจํานวน
นักศึกษาในรายวิชา เนือหาของรายวิชา Advanced
Biochemistry II ควรกําหนดให้ more specific ด้วยชือ
รายวิชา ไม่ควรมีเนือหาเปิ ด เช่นทีกําหนดไว้เดิม

- ในการเปิ ดสอนจริ ง หลักสูตรเปิ ดสอนเฉพาะบางวิชาตามที
นักศึกษาสนใจจะลงเรี ยน และบางวิชาเปิ ดให้หลักสูตรอืน
ได้ลงเรี ยน จึงมีวชิ าทีหลากหลาย สําหรับรายวิชา Advanced
Biochemistry II เขียนเนือหาให้เปิ ดกว้างสะดวกแก่ผสู ้ อน
ในอนาคตทีสามารถสอนให้ more specific ได้โดยไม่ขดั กับ
คําอธิบายรายวิชา

5. ขอให้ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในหน้า - แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเป็ น
11 และ 14 ว่าควรเป็ น 24 หน่วยกิต ไม่ใช่ 22 หน่วยกิต ใช่
หรื อไม่
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- 1 24(0-72-0)

ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร. โสพิศ วงศ์ คาํ
1. หลักสูตรได้เน้นการวิจยั มากขึนโดยเพิมหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์จาก 22 นก. เป็ น 24 หน่วยกิต และ
สอดแทรกการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้เป็ นภาษาในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ เร่ งรัดให้
นักศึกษาสามารถจบตามเวลาทีกําหนดในหลักสู ตรมากขึน โดยกําหนดการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์และ
ลดหน่วยกิตวิชาบังคับลง มีการดูแลกํากับเชิงคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. กําหนด อย่างไรก็ตามเนืองจาก
ศาสตร์ทางชีวเคมีมีความหลากหลายและพัฒนาเร็วมาก เสนอให้หลักสูตรจัดหากิจกรรมหรื อเชิญอาจารย์
จากภายนอกสถาบันเพือสอนบรรยายหรื อบรรยายพิเศษตามความเหมาะสม เพือให้นกั ศึกษาได้แลกเปลียน
เรี ยนรู ้และทันต่อสถานการณ์ของโลกวิทยาศาสตร์ดว้ ย
2. หน้า 11 วิชาวิทยานิ พนธ์ 328-691 22(0-66-0) ในหลักสู ตรใหม่กาํ กับให้วทิ ยานิพนธ์ 24 นก. พิจารณา
ด้วย
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ภาคผนวก ง
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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นางประภาพร อุทารพันธุ์
วุฒิ ปร.ด.
สาขาวิชา Biochemistry
ตําแหน่ งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
328-513
328-515
328-613
328-691
328-792

รายวิชา
Biochemical Laboratory Techniques
Essential Techniques for Biochemical Research
Technology of Protein and Enzyme
Thesis
Thesis

หน่ วยกิต
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
24(0-72-0)
48(0-144-0)

2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี

1. Wilaiwan Senghoi, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn Utarabhand. 2017. FmLC5, a putative galactosebinding C-type lectin with two QPD motifs from the hemocytes of Fenneropenaeus merguiensis participates
in shrimp immune defense. Journal of Invertebrate Pathology 150, 136-144.
2. Prapaporn Utarabhand, Supattra Thepnarong and Phanthipha Runsaeng. 2017. Lipopolysaccharidespecific binding C-type lectin with one CRD domain from Fenneropenaeus merguiensis (FmLC4) functions
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