หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
7
8
8
11
30
30
33
34
38

สารบัญ (ต่ อ)
เรื อง

หน้ า

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
1

43
43
43
44
44
45
45
46
47
48
48
50
51
52
52
52
53
60
61
62
66
81
105

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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 ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชี วเคมี
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry

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

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ชีวเคมี)
Doctor of Philosophy (Biochemistry)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)

25370101100439

3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท แบบ .
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
48 หน่วยกิต
สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แบบ .2
72 หน่วยกิต
แบบ 2.2
72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
1

5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอน เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาชี วเคมี หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครังที 13(3/2559)
เมือวันที กรกฎาคม
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุมครังที (8/2559)
เมือวันที กันยายน
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรื อโรงเรี ยนระดับมัธยม
2. นักวิจยั /นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการวิจยั ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
3. นักวิเคราะห์ ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบันวิจยั หน่ วยควบคุม
คุณภาพ ทังภาครัฐและเอกชน
4. Product specialist ในภาคเอกชนทีผลิตหรื อจําหน่ายผลิตภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ชีวภาพ
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9. ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร
เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1005-02485-74-8

ตําแหน่ง
ชือ-สกุล
วิชาการ
รศ.
นางประภาพร
อุทารพันธุ์

3-8601-00525-44-7

อาจารย์ นางสาวอรณิ ชา
รัตนาภรณ์

1-9206-00101-19-3

อาจารย์ นางสาวพันทิพา
รุ ณแสง

วุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปี ทีสําเร็ จการศึกษา
วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยม
อันดับ ), ม. สงขลานคริ นทร์, 2544
ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานคริ นทร์, 2553
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ทวไป
ั เคมี-ชีววิทยา),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2551
ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานคริ นทร์, 2557

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
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11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการทีประเทศไทยได้กา้ วสู่ การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (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 ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
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
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 เนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
ชี วเคมี ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทังปัจจุบนั และ
อนาคต มีรายวิชาหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู ้ และรายวิชาเลือกทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้
ตามความสนใจ การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการฝึ กฝน
กระบวนการคิดและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ การ
ผลิตองค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพเป็ นทียอมรับ และสามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ทงั
ในระดับประเทศและสากล รวมทังมีการเน้นความเป็ นนักวิจยั ทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริ ยธรรม เพือให้ได้บณ
ั ฑิตทีมีคุณลักษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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12.2 ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ทีมีคุณธรรม มีความสามารถและมีความรู ้ความเข้าใจถ่องแท้ในองค์
ความรู ้ระดับสู งและการวิจยั ในสาขาชีวเคมี
ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตงอยู
ั ่ รวมทังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือ
พัฒนาความรู ้และการทํางานในวิชาชี พของตนเองให้กา้ วหน้ายิงขึน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู ้ในเชิ งวิชาการด้านชีวเคมีทุกระดับและสาขาทีเกียวข้อง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
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 ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชี วเคมี มีเป้ าหมายผลิตดุษฎีบณั ฑิต ทีมีความสามารถและ
มีความรู ้ในสาขาวิชาชีวเคมีระดับสู งและทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
บนพืนฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทีเกิดขึนใหม่ มีความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
สามารถทํางานและพัฒนางานวิจยั ด้านชีวเคมี ซึ งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
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
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 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 ซ้ อ นมากขึ น งานวิจ ัย ในหลัก สู ต รของภาควิช าชี ว เคมี คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริ น ทร์ ไ ด้มี ก ารดําเนิ น การมาอย่า งต่ อ เนื อง ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต และอาจารย์ใ น
หลักสู ตร ได้ผลิตผลงานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อชุ มชนและความรู ้ ทีทันสมัยทีสามารถเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ เกิ ด ขึ นจํา นวนมาก ช่ ว ยให้ มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เกิ ด ขึ นในประเทศ เพื อใช้
ประโยชน์และสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยในปั จจุบนั เพือนําพาประเทศ
ไปสู่ การพัฒนาและพึงพาตนเองได้
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1.3 วัตถุประสงค์
1. เพือผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งจะเป็ น
กําลังในการพัฒนาประเทศ
2. เพือสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้มีความรู ้ทีทันสมัย สามารถ
วิเคราะห์ และนําความรู ้ใหม่ทีเกิดขึนจากงานวิจยั สู่ การประยุกต์ใช้
3. เพือให้ดุษฎีบณั ฑิตมีความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ และสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืน ในการสร้าง
งานวิจยั /นวัตกรรม ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุ ษยชาติ
4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่ มีโอกาสเพิมศักยภาพความรู ้ทางชีวเคมี
เพือใช้ในการพัฒนาองค์กร
5. เพือส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้และผลงานวิจยั ของภาควิชาชีวเคมีให้แข็งแกร่ ง
สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/
เปลียนแปลง
1. การพัฒนาการเรี ยน
การสอน

กลยุทธ์

1. ส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
ทางสาขาวิชาชีวเคมีและที
เกียวข้อง
2. การพัฒนานักศึกษา ด้าน 1. มีการอบรมการใช้เครื องมือ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
วิจยั และโปรแกรมเพือการ
และโปรแกรมวิเคราะห์
วิเคราะห์ทีทันสมัย
ต่าง ๆ
3. สําเร็ จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาทีหลักสู ตร
กําหนด

1. เร่ งรัดการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ให้เสร็ จสิ นภายใน
ภาคการศึกษาที 2 นับตังแต่เริ ม
ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์
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หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
1. ร้อยละวิทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละการนําเสนอ/สอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
1. ร้อยละนักศึกษาทีสามารถใช้
เครื องมือวิจยั และโปรแกรม
วิเคราะห์
2. ร้อยละงานวิจยั เพือวิทยานิพนธ์
ทีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
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 ตรแบบ 1.1
1. เป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาชี วเคมี หรื อสาขาวิชาทีเกี ยวข้อง
และมีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 3.0 และคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณาให้รับเข้า
ศึกษาหรื อรับโอนเข้าศึกษาได้ หรื อ
2. เป็ นผูท้ ีกําลังศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง และมี
คะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เป็ นผูพ้ ิจารณาให้รับเข้าศึกษาหรื อรับโอนเข้าศึกษาได้
2.2.2 หลักสู ตรแบบ 1.2
เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง โดยมีผล
การเรี ยนดีมาก และมีประสบการณ์ ในโครงงานวิจยั ทีเกียวข้องกับสาขาวิชาชี วเคมี หรื อเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง และมีประสบการณ์ ในการทํา
วิจยั ในสาขาชี วเคมีหรื อสาขาทีเกียวข้อง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2.2.3 หลักสู ตรแบบ 2.1
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาทีเกียวข้อง และมีคะแนนเฉลียสะสมไม่
ตํากว่า 3.0 และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณาให้รับเข้าศึกษาหรื อรับโอนเข้าศึกษาได้
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2.2.4 หลักสู ตรแบบ 2.2
เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง โดยมีผล
การเรี ย นดี ม าก หรื อ อยู่ใ น 10% แรกของชัน และมี ป ระสบการณ์ ในโครงงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ
สาขาวิชาชีวเคมี
ผูเ้ ข้าศึกษาปริ ญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เรื องเกณฑ์การสมัครเข้าเรี ย นปริ ญญาเอก ส่ วนคุ ณ สมบัติ อืน ๆ ให้ ไปเป็ นตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ความรู ้พนฐานด้
ื
านชี วเคมี ทังในเรื องของเนื อหา และเทคนิคสําหรับการวางแผนงานในขัน
เริ มต้น มีไม่เพียงพอ เนืองจากไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาตรี สาขาวิชา
ชีวเคมีโดยตรง
2. การปรับตัวและแบ่งเวลาเมือเข้าสู่ การเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั ซึงต้องดําเนินการและพึงพา
ตัวเองเป็ นหลัก
3. ขาดทักษะในการวางแผนงานและการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์อย่างเป็ นระบบ
4. มีขอ้ จํากัดในเรื องภาษาอังกฤษซึงเป็ นภาษาสากลทางวิทยาศาสตร์ ทังด้านการอ่านและการ
ทําความเข้าใจ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดให้มีรายวิชาสําหรับปรับพืนฐานความรู ้ทางชีวเคมี เพือใช้ร่วมในการพิจารณาการเรี ยน
เพิมเติมในบางรายวิชา
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 อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง ตลอดแผนการศึกษา นับ
ตังแต่ลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิ พนธ์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2
ชันปี ที 3
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
5
5
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
10

2564
5
5
5
15
15

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต (หน่ วยบาท)
หมวด เงิน
2560
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน (ไม่รวม 3)
3. งบอุดหนุ นการวิจยั นักศึกษา
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปี งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

750,000
950,000
500,000
2,200,000

765,000
950,000
500,000
2,215,000

780,000
950,000
500,000
2,230,000

795,000
950,000
500,000
2,245,000

810,000
950,000
500,000
2,260,000

400,000
400,000
2,600,000
5
520,000

400,000
400,000
2,615,000
5
523,000

400,000
400,000
2,630,000
5
526,000

400,000
400,000
2,645,000
5
529,000

400,000
400,000
2,660,000
5
532,000

2.7 ระบบการศึกษา
เป็ นแบบชันเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาทีจบปริญญาโท
แบบ 1.1
ก. วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์
แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาทีจบปริญญาตรี
แบบ 1.2
ก. วิทยานิพนธ์
แบบ 2.2
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์

48-72 หน่ วยกิต

48
48
48
7
5
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

72
72
72
7
17
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
. . . รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง1
Advanced Biochemistry I
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชี วเคมี
Biochemical Laboratory Techniques
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1
Seminar in Biochemistry I
328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2
Seminar in Biochemistry II
หมวดวิชาเลือก
328-503 เทคโนโลยีของเซลล์
Cell Technology
11

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2(2-0-4)

328-506
328-507
328-509
328-510
328-514
328-515
328-516
328-531
328-563
328-601
328-603
328-604
328-613
328-614
328-615
328-616

ชีวเคมีขนสู
ั ง2
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry II
เทคนิคอณู ชีววิทยา
2(2-0-4)
Methods in Molecular Biology
ชีวเคมีทางทะเล
2(2-0-4)
Marine Biochemistry
ชีวเคมีแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
Integrated Biochemistry
ปฏิบตั ิการทัวไปทางชีวเคมี
1(0-3-0)
General Biochemistry Laboratory
เทคนิคจําเป็ นสําหรับงานวิจยั ชี วเคมี
2(2-0-4)
Essential Techniques for Biochemical Research
เทคนิคสําหรับงานวิจยั ชี วโมเลกุล เซลล์และการแพทย์ 2(2-0-4)
Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research
การทดลองทางชีวเคมี
2(0-6-0)
Experiments in Biochemistry
หลักโภชนาการ
2(2-0-4)
Principles of Nutrition
พันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Molecular Genetics
เซลล์ชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Cell Biology and Molecular Genetics
การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล์
2(2-0-4)
Molecular and Cellular Regulation
เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
2(2-0-4)
Technology of Protein and Enzyme
อณูชีววิทยาประยุกต์
2(2-0-4)
Applied Molecular Biology
ปฏิบตั ิการอณู ชีววิทยาประยุกต์
1(0-3-0)
Applied Molecular Biology Laboratory
เทคนิคทันสมัยทางพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
Modern Techniques in Genetic Engineering
12

328-621
328-651
328-673
328-674
328-675
328-676
328-677
328-678
328-681

ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
ชีวเคมีคลินิกขันสู ง
Advanced Clinical Biochemistry
สัมมนาทางชีวเคมี 3
Seminar in Biochemistry III
สัมมนาทางชีวเคมี 4
Seminar in Biochemistry IV
สัมมนาทางชีวเคมี 5
Seminar in Biochemistry V
สัมมนาทางชีวเคมี 6
Seminar in Biochemistry VI
สัมมนาทางชีวเคมี 7
Seminar in Biochemistry VII
สัมมนาทางชีวเคมี 8
Seminar in Biochemistry VIII
หัวข้อพิเศษทางชี วเคมี
Special Topics in Biochemistry

3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)

หมวดวิชาเลือก (จากภาควิชาอืน)
นักศึกษาสามารถเลือกลงเรี ยนรายวิชาทีเปิ ดสอนโดยภาควิชาอืนตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และหน่วยกิตรวม
ไม่เกินครึ งหนึงของหน่วยกิตรวมของวิชาเลือกทีกําหนดในแผนการศึกษา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
328-791 วิทยานิ พนธ์
Thesis
328-792 วิทยานิ พนธ์
Thesis
328-793 วิทยานิ พนธ์
Thesis

36(0-108-0)
48(0-144-0)
72(0-216-0)
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. . . 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 กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
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
หลักสู ตรปริญญาเอกสํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริ ญญาโท
ปี
ผู้สําเร็จระดับ ป.โท สาขาชีวเคมี
การศึกษา/
(แบบ 1.1)
ภาคเรียน
ปี ที 1
ภาคที 1
328-792
วิทยานิ พนธ์ 8 นก.
รวม
8 นก.

เรี ยนบางรายวิชาเพือปรับพืนความรู ้
โดยไม่นบั นก.

328-513

ภาคที 2

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-505
328-671
328-791

ปี ที 2
ภาคที 1

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-672
328-791

ภาคที 2

328-792

8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-791

ปี ที 3
ภาคที 1

วิทยานิ พนธ์
รวม

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

328-791

328-792

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

328-792

ภาคที 2

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

ปี ที 4
ภาคที 1

ผู้สําเร็จระดับ ป.โท สาขาทีเกียวข้ อง
(แบบ 1.1)

328-792

328-791

เทคนิ คปฏิบตั ิการ
ทางชี วเคมี
วิชาเลือก
รวม
ชีวเคมีขนสู
ั ง1
สัมมนาทางชี วเคมี 1
วิทยานิ พนธ์
วิชาเลือก
รวม

3 นก.

สัมมนาทางชีวเคมี 2
วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

1 นก.
8 นก.
9 นก.
8 นก.
8 นก.

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

4 นก.
7 นก.
2 นก.
1 นก.
4 นก.
1-2 นก.
8- นก.

328-792
รวมตลอดหลักสู ตร 48 นก.

วิทยานิ พนธ์ 8 นก.
รวม
8 นก.
รวมตลอดหลักสู ตร 48 นก.

ผู้สําเร็จระดับ ป.โท สาขาทีเกียวข้ อง
(แบบ 2.1)

รวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 48 นก.

นักศึกษาปริ ญญาเอกทุกคนต้องสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง ตลอดแผนการศึกษา และ
ต้องเข้าร่ วมสัมมนาทุกครัง นับตังแต่เริ มลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิ พนธ์
นก. = หน่วยกิต
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หลักสู ตรปริญญาเอกสํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี
ปี การศึกษา/
ภาคเรียน
ปี ที 1
ภาคที 1

เรี ยนบางรายวิชาเพือปรับพืนความรู ้ โดยไม่นบั นก.

328-513

ภาคที 2

328-793

วิทยานิพนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

328-505
328-671

ปี ที 2
ภาคที 1

328-793

วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.

ภาคที 2

328-793

วิทยานิ พนธ์
รวม

ปี ที 3
ภาคที 1

328-793

ภาคที 2

328-793

ปี ที 4
ภาคที 1

328-793

ภาคที 2

328-793

ปี ที 5
ภาคที 1

328-793

ภาคที 2

328-793

ผู้สําเร็จระดับ ป.ตรี (แบบ 1.2)

ผู้สําเร็จระดับ ป.ตรี (แบบ 2.2)
เทคนิ คปฏิบตั ิการทางชีวเคมี
วิชาเลือก
รวม
ชี วเคมีขนสู
ั ง1
สัมมนาทางชี วเคมี 1
วิชาเลือก
รวม

3 นก.
6 นก.
9 นก.
2 นก.
1 นก.
6 นก.
9 นก.

328-672
328-792

สัมมนาทางชีวเคมี 2
วิทยานิ พนธ์
วิชาเลือก
รวม

1 นก.
2 นก.
5 นก.
8 นก.

8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม

7 นก.
7 นก.

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

7 นก.
7 นก.
7 นก.
7 นก.

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

7 นก.
7 นก.
7 นก.
7 นก.

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

8 นก.
8 นก.
8 นก.
8 นก.

328-792

วิทยานิ พนธ์
รวม
วิทยานิ พนธ์
รวม

7 นก.
7 นก.
4 นก.
4 นก.

รวมตลอดหลักสู ตร 72 นก.

328-792

328-792

328-792

รวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 72 นก.

นักศึกษาปริ ญญาเอกทุกคนต้องสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง ตลอดแผนการ
ศึกษา และต้องเข้าร่ วมสัมมนาทุกครัง นับตังแต่เริ มลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิ พนธ์

ในกรณีทีนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท ต้องการเปลียนระดับมาเรี ยนปริ ญญาเอกและเคยเรี ยน
รายวิชาทีเทียบเท่ารายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกของหลักสู ตรมาแล้ว ขอยกเว้นการเรี ยนโดยเทียบโอน
ได้ รวมทังให้นบั รวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ระหว่างการศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโทก่อนการโอน
ย้ายเข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอกเป็ นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของปริ ญญาเอกด้วย ทังนีขึนกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 มาณสารพันธุ กรรมในสภาพจริ 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 : สัมมนาในหัวข้อทีน่ าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
328-791 วิทยานิ พนธ์
36(0-108-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ขันสู งในสาขาชี วเคมี ภายใต้การดูแลและการแนะนําของอาจารย์ที
ปรึ กษา แสวงหาความรู ้จากผลงานทีตีพิมพ์ในวารสาร นํามาประกอบการทดลองปฏิ บตั ิการวิจยั ที
มีแบบแผนเพือแก้ไขปั ญหา และก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ซึงสามารถนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการทีมีมาตรฐาน และองค์ความรู ้ใหม่สาํ หรับเป็ นรากฐานในการค้นคว้าวิจยั หรื อ
ประยุกต์ใช้
Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications
328-792 วิทยานิ พนธ์
48(0-144-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ขันสู งในสาขาชี วเคมี ภายใต้การดูแลและการแนะนําของอาจารย์ที
ปรึ กษา แสวงหาความรู ้จากผลงานทีตีพิมพ์ในวารสาร นํามาประกอบการทดลองปฏิ บตั ิการวิจยั ที
มีแบบแผนเพือแก้ไขปั ญหา และก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ซึงสามารถนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการทีมีมาตรฐาน และองค์ความรู ้ใหม่สาํ หรับเป็ นรากฐานในการค้นคว้าวิจยั หรื อ
ประยุกต์ใช้
Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications
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328-793 วิทยานิ พนธ์
72(0-216-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ขันสู งในสาขาชี วเคมี ภายใต้การดูแลและการแนะนําของอาจารย์ที
ปรึ กษา แสวงหาความรู ้จากผลงานทีตีพิมพ์ในวารสาร นํามาประกอบการทดลองปฏิ บตั ิการวิจยั ที
มีแบบแผนเพือแก้ไขปั ญหา และก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ซึงสามารถนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการทีมีมาตรฐาน และองค์ความรู ้ใหม่สาํ หรับเป็ นรากฐานในการค้นคว้าวิจยั หรื อ
ประยุกต์ใช้
Advanced research in biochemistry under supervison of supervisor; self-conducting
a well planned research project from knowledge seeking from scientific publications to solve
public problems and to create new value scientific knowledge that can be published in the
standard academic journals; basic knowledge for future research or applications
วิชาเลือก
328-503 เทคโนโลยีของเซลล์
2(2-0-4)
Cell Technology
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ความแตกต่างของเซลล์ของโปรคาริ โอทและยูค าริ โอท เทคนิ คการเพาะเลี ยงเซลล์
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
328-506 ชีวเคมีขนสู
ั ง
2(2-0-4)
Advanced Biochemistry II
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ทฤษฎี เทคนิคขันสู งและความรู ้ใหม่ ๆ ทางชีวเคมี การประยุกต์หลักการทางชี วเคมีมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์
Theory, advanced techniques and current knowledge in biochemistry; useful
applications of biochemical principles
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328-507 เทคนิคอณู ชีววิทยา
2(2-0-4)
Methods in Molecular Biology
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ งมีชีวิต การสังเคราะห์กรด
นิวคลีอิคในหลอดทดลอง และการทําให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนนิงและการ
แยกโคลนทีสนใจ เทคนิ ค PCR และการประยุกต์ใช้เทคนิ คทางชี ววิทยาโมเลกุล 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 : ชี วเคมี ข องสั ตว์ท ะเล เช่ น ครั ส ตาเชี ย น วงจรชี วิต ของครั ส ตาเชี ยน การเจริ ญ พัน ธุ์
และกลไกการป้ องกันตนเอง การตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาคุ ณ ภาพของครัส ตาเชี ยนที จับจาก
ธรรมชาติ แ ละที เพาะเลี ยงในฟาร์ ม สารชี วโมเลกุ ลที มี คุ ณ ค่าจากทะเล และการแยกสกัด เพื อ
นํามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean,
reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean
naturally generated and those produced in farms; high-valued biomolecules from the sea,
isolation, and usage in industry
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน
Integrated Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : -

3(3-0-6)
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ความสั มพันธ์เชิ งโครงสร้ างและหน้าทีของสารมหโมเลกุลในเซลล์สิงมีชีวิต การใช้
และการเปลี ยนแปลงพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม การผสมผสาน การควบคุ ม การ
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 : ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ที ใช้ป ระจํา ในการศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารชี ว เคมี การเตรี ย ม
บัฟ เฟอร์ และสารละลายต่ า ง ๆ การวัด ความเป็ นกรด-ด่ า ง การตรวจหาคุ ณ สมบัติ ข องสาร
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 ทางชี วเคมี เป็ นการผสมผสานเทคนิ คทางโปรตีนและ
ชีวโมเลกุล เช่น การแยกและการตรวจหาโปรตีนด้วยวิธี Western blot และ ELISA การโคลน
และการแสดงออกของยีน การแสดงออกของรี ค อมบิ เนนท์ โ ปรตี น ในเซลล์ เทคนิ ค การ
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
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328-516 เทคนิคสําหรับงานวิจยั ชีวโมเลกุล เซลล์และการแพทย์
2(2-0-4)
Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : เทคนิ คใหม่และขันสู งสําหรับ งานวิจยั ชี วโมเลกุล 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 : ชี วเคมีของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที จําเป็ นต่อการดํารงชี วิต ความสําคัญของสาร
อาหารแต่ละชนิ ดทีมีต่อการทํางานของร่ างกาย หลักการทางโภชนาการ
Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to
human body functions; the principle of nutrition
328-601 พันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Molecular Genetics
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สมบัติท างเคมีแ ละทางกายภาพของสารพัน ธุ กรรม ความบกพร่ องทางกรรมพัน ธุ์
องค์ป ระกอบและโครงสร้ างของชุ ดยีนในออร์ แกแนลล์และเซลล์โปรคาริ โอท ยีน ที สามารถ
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เคลื อนที ได้ กลไกการสลับ ที ของข้อมู ล ยีน การควบคุ ม การแสดงออกของยีน ในเซลล์ระดับ
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 : พืนฐานทางด้านเซลล์วิทยา โครงสร้ างและองค์ประกอบของเซลล์ชนิ ดต่าง ๆ เซลล์
เมมเบรน โครงสร้ างและคุ ณ สมบัติของกรดนิ วคลี อิค การถ่ายทอดลักษณะพัน ธุ กรรม ข้อมู ล
พันธุ กรรม การกลายพันธุ ์ การซ่ อมแซมดี เอ็นเอ กระบวนการจําลองแบบ การคัดลอกแบบ และ
การสร้ างโปรตี น การแสดงออกของยีน และการควบคุ ม กระบวนการรวมตัวของดี เอ็นเอ 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
2(2-0-4)
Molecular and Cellular Regulation
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ชีวโมเลกุลและสารพันธุ กรรมในกระบวนการต่าง ๆ ระดับเซลล์ โครงสร้างและการ
ควบคุมยีนในโปรคาริ โอทและยูคาริ โอท บทบาทการแสดงออกของยีนต่อพัฒ นาการของสิ งมีชี วิตชันสู ง กระบวนการที เกี ยวข้อ งกับ การส่ งสั ญ ญาณและการสื อสารระดับ เซลล์ การเพิ ม
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
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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 เทคนิ คทางชี วเคมีสําหรับเตรี ยมโปรตีนและเอนไซม์ทงจาก
ั
ธรรมชาติและรี คอมบิ แนนท์ตลอดจนทําให้ บริ สุ ทธิ การประยุกต์ใช้โปรตีนและเอนไซม์ด ้าน
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 แนวคิ ดรวบยอดเชิ งประยุก ต์ และเทคนิ ค การวิจยั ที มี ก ารพัฒ นาหรื อกําลัง
พัฒนา เพือใช้ตรวจหากลไกระดับโมเลกุลทีเซลล์ใช้ขอ้ มูลทางพันธุ กรรมในการผลิตอาร์ เอ็นเอ
และโปรตีน หัวข้อเทคโนโลยีและเทคนิ คจําเพาะครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค PCR การ
สร้างและปรับเปลี ยนเวคเตอร์ เทคนิ คการเปลี ยนแปลงยีน แบบ site-direct mutagenesis การใช้
เท ค นิ ค ต่ า ง ๆ อ า ทิ transgenic knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2 -D gel
electrophoresis และ affinity chromatography การแสดงออกของยีน และความสั ม พัน ธ์ ในการ
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
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techniques such as transgenic and knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel
electrophoresis, and affinity chromatography, gene expression and inter-relationship of genes
328-615 ปฏิบตั ิการอณู ชีววิทยาประยุกต์
1(0-3-0)
Applied Molecular Biology Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : ปฏิ บ ัติก ารผสมผสานอย่างต่ อเนื องด้วยเทคนิ ค ขันสู งทางเทคโนโลยีโปรตี น และ
ชี ววิท ยาโมเลกุล ครอบคลุ มถึ งการก่ อกลายพัน ธุ์ ในโครงสร้ างยีน ด้วยปฏิ กิริยา PCR การแยก
อาร์ เอ็นเอและการตรวจการแสดงออกของยีนด้วย 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 : เทคนิ คทันสมัยทางพันธุ วิศวกรรมศาสตร์ การดัดแปลงพันธุ กรรมและการยับยังการ
แสดงออกของยีนแบบถาวรในสัตว์ เทคโนโลยี siRNA การผลิ ตแอนติบอดี อิม มูโนฮีส โตเคมี
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 : โครงสร้ างและการทํางานของเซลล์พืช กระบวนการสั งเคราะห์ และแตกสลายของ
ชี วโมเลกุลของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึ งไนโตรเจน ฮอร์ โมนพืช กระบวนการหายใจที
ต่อต้านผลของไซยาไนด์ พันธุ ศาสตร์ ของพืช ชีวเคมีของยางพาราและการประยุกต์ใช้
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 การทํางานของไตและตับทีเกียวข้องในเมแทบอลิซึ มของชี วโมเลกุล
ต่าง ๆ ชี วเคมีของฮอร์ โมนและพยาธิ สภาพที เกียวข้อง หลักการและเทคนิ คการตรวจสอบทาง
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
328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry V
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry VI
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชี วเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry
328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry VII
รายวิชาบังคับก่อน : Prerequisite : สัมมนาในหัวข้อทีน่าสนใจและทันสมัยหรื อค้นพบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนําเสนอ
และตอบข้อซักถาม
Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry

27

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8
1(0-2-1)
Seminar in Biochemistry VIII
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

3-1005-02485-74-8

รศ.

นางประภาพร
อุทารพันธุ์

2

3-8101-00327-87-4

รศ.

นางนันทา
เชิงเชาว์

3

3-1018-01295-38-1

รศ.

นางพรทิพย์
ประพันธ์พจน์

4

3-8499-00240-81-0

ผศ.

นายเดชา
เสริ มวิทยวงศ์

5

3-9298-00110-17-4

อาจารย์ นางสาวลัดดา
ลีละวัฒน์วฒั นา

6

3-8601-00525-44-7

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 ),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2544
ปร.ด. (ชีวเคมี),
ม. สงขลานคริ นทร์, 2553

ที

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

ชือ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา ระดับตรี -โท-เอก
และสถาบันทีสําเร็ จการศึกษา
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3-9099-00347-12-5

อาจารย์ นายฐณะวัฒน์
พิทกั ษ์พรปรี ชา

8

1-9206-00101-19-3

อาจารย์ นางสาวพันทิพา
รุ ณแสง

9

1-1599-00026-37-1

อาจารย์ นางสาวอารตีย์
อรุ ณเกษร

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 และดําเนิ น
การสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็ จ ภายในภาคการศึกษาที 2 นับตังแต่ลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิพนธ์
5.1.3 จัดทํารายงานความก้าวหน้าการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ทุก 6 เดือน
5.1.4 ดําเนินการวิจยั ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาทีหลักสู ตรกําหนด ดังนี
หลักสู ตรแบบ 1.1 และ 2.1 ภายในเวลา 3 ปี การศึกษา
หลักสู ตรแบบ 1.2 และ 2.2 ภายในเวลา 5 ปี การศึกษา
5.1.5 มีการเข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครัง และนําเสนอ
ผลงานในทีประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครัง
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. . หลักสู ตรทังแบบ และ แบบ 2 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานการวิจยั ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีอยูใ่ นฐานข้อมูล Web of Science, Scopus อย่างน้อย 1 เรื อง สําหรับหลักสู ตรแบบ
1 ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติทีมีมาตรฐานอยูใ่ ฐานข้อ
มูลที สกอ.รับรอง อีกอย่างน้อย 1 เรื อง รวมเป็ นอย่างน้อย เรื อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู ้และทักษะด้านการวิจยั ได้แก่ การสื บค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดทําและ
นําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์แก้ไขปั ญหางานวิจยั การ
นําเสนอความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั ในทีประชุมทางวิชาการ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั ในวารสารวิชาการ
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 ตรแบบ 1.1 จนสิ นสุ ด
เวลาทีหลักสู ตรกําหนดตามข้อ . .
5.3.2 เริ มภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 1 สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1.2 และ 2.1
จนสิ นสุ ดเวลาทีหลักสู ตรกําหนดตามข้อ . .
5.3.3 เริ มภาคการศึกษาที 1 ของปี การศึกษาที 2 สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแบบ 2.2 จนสิ นสุ ด
เวลาทีหลักสู ตรกําหนดตามข้อ . .
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.4.1 48 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1.1 และ 2.1
5.4.2 72 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1.2 และ 2.2
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และภาควิชา/หลักสู ตร จัดปฐมนิ เทศเพือให้คาํ แนะนําการลง
ทะเบียน และดําเนิ นการเกียวกับรายวิชาวิทยานิ พนธ์
5.5.2 แต่งตังประธานหลักสู ตรเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําเบืองต้น
รวมทังประสานงานรายวิชา
5.5.3 ชีแจงรายละเอียดรายวิชาแก่นกั ศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
5.5.4 แต่งตังคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําวิธีการสื บค้นข้อมูล
วิธีการจัดเตรี ยมโครงร่ างวิทยานิพนธ์ วิธีการเขียนรายงานผลการวิจยั การจัดเตรี ยมและใช้สือ
ต่าง ๆ เพือการนําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์และรายงานผลการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณา
31

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 กษาวิทยานิ พนธ์
หลัก อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี ) และกรรมการทีเป็ นอาจารย์ป ระจํา รวมอย่าง
น้อย 4 คน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา เพือทํา
หน้าทีพิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้สามารถดําเนิ นการวิจยั และได้ผล
งานทีดี มีระยะเวลาของการดําเนินงานเหมาะสมกับเวลาทีกําหนดในหลักสู ตร
5.6.2 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร ทํา หน้า ที ประเมิ น ผลความก้าวหน้ างานวิ จ ัย เพื อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะต่อปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน
5.6.3 มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทําหน้าทีตรวจ พิจารณา และประเมินผลงานวิจยั เมือ
นักศึกษาได้เสร็ จสิ นการดําเนินงานวิจยั และเตรี ยมรายงานผลการวิจยั แล้ว
5.6.4 นัก ศึ ก ษาผ่า นรายวิช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื อคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ป ระเมิ น
ผลการวิจยั และสรุ ปความเห็ นให้ได้รับสัญลักษณ์ S (Satisfactory) หรื อ U (Unsatifactory) หรื อ X
(Excellent) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ - กระตุน้ และฝึ กให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
สร้างสรรค์ ผ่านรายวิชาสัมมนา
- ฝึ กการค้นคว้า ทบทวนผลงานทางวิชาการใน
อดีต เพือประมวลความคิด นําสู่ การสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ หรื อสานต่องานในอดีต
1.2 มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
- ฝึ กวิธีการแก้ไขปัญหาโจทย์งานวิจยั ผ่านรายวิชา
ด้วยเหตุและผลอย่างเป็ นระบบ
วิทยานิพนธ์
1.3 มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพืองาน
วิจยั และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

- สนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
- จัดให้นกั ศึกษาทุกคน นําเสนอสัมมนาเป็ นภาษา
อังกฤษ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง นับตังแต่ลง
ทะเบียนเรี ยนวิทยานิพนธ์ ตลอดแผนการศึกษา
- สนับสนุ นให้นกั ศึกษาเขียนโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
และ/หรื อเขียนรายงานความก้าวหน้าการทําวิจยั
เพือวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
- กําหนดการเขียนวิทยานิพนธ์ และนําเสนอ
วิทยานิพนธ์เพือการสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
- สนับสนุ นการนําเสนอผลงานในทีประชุม
วิชาการเป็ นภาษาอังกฤษ
1.4 การวางแผนการทํางาน การติดต่อสื อสาร - ส่งเสริ มการวางแผนการทํางาน การทํางานเป็ น
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีมนุษยสัมพันธ์ ทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีคุณธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ จริ ยธรรม ผ่านกิจกรรม โครงการ
บริ การชุมชนต่าง ๆ ทีจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมหมู่คณะ
หรื อร่ วมฝึ กโครงการต่าง ๆ
- มีอาจารย์ทีปรึ กษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้
คําปรึ กษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนัก ในคุ ณ ค่ าและคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื อสัต ย์สุ จริ ต รวมทังการ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ งมีชีวิต สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
3. มีภาวะความป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน สามารถ
ทํางานด้วยตนเองและ/หรื อเป็ นที ม ได้ สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทาง
วิชาการได้อย่างเป็ นระบบ
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สร้ างวัฒ นธรรมการมี ระเบี ยบวินัย โดยมี อาจารย์เป็ นต้น แบบ และเน้น การเข้าชัน
เรี ยนให้ตรงเวลา
2. อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื อสัตย์ในการสอนทุกรายวิชา
3. มีการยกย่องนักศึกษาทีทําดี เสี ยสละ
4. ฝึ กฝนความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม รวมทังให้รู้หน้าทีการเป็ นผูน้ าํ และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม ในรายวิชาปฏิบตั ิ สัมมนา และวิทยานิ พนธ์
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรี ยน
การส่ งงานทีได้รับมอบหมาย หรื อส่ งรายงานความก้าวหน้าการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์
ตามระยะเวลาทีกําหนด
. ประเมินพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ การรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ืน สามารถทํางานด้วย
ตนเองและ/หรื อเป็ นทีมได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้จากการให้/เข้า
ร่ วมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินผลจากวิชาวิทยานิ พนธ์
3. ประเมินความซือสัตย์ จริ ยธรรม จากจํานวนการทุจริ ตในการสอบ และ การลอกเลียน
ผลงานวิจยั ของผูอ้ ืน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู ้ และเทคนิ คการวิจยั ในสาขาวิชาชี วเคมีระดับ
สู ง ตลอดจนความรู้ ทีเกิ ดจากงานวิจยั ที ศึกษาค้นคว้า ทังในแนวกว้างและเชิ งลึ ก ซึ ง
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มุ่งเน้นงานวิจยั ทีเกียวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อาทิ ยางพารา หรื อสัตว์นาํ
2. มีทกั ษะและประสบการณ์ จากการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชาชี วเคมี สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางชีวเคมีในการแก้ไขปั ญหา ใช้ประกอบการคิดค้นองค์ความรู ้
ใหม่ หรื อต่อยอดองค์ความรู ้เดิม รวมทังสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์อืน ๆ
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหม่ทีเกิดจากการวิจยั สู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู ้ทีได้ศึกษากับความรู ้
ในสาขาชีวเคมีกบั ความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. อาศัยการสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยาย การนําเสนอ
การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน
2. การเรี ยนรายวิชาปฏิบตั ิการ เพือฝึ กฝนทักษะการนําเทคนิ คพืนฐานทางชีวเคมีมาใช้ใน
การแก้ไขปั ญหา หรื อสร้างสรรค์ผลงานวิจยั
3. กําหนดให้มีการนําเสนอผลงานวิจยั ในทีประชุมวิชาการระดับประเทศ และ/หรื อระดับ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครัง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนในการเรี ยนรายวิชา สอบภาคปฏิ บตั ิ การทํารายงาน
การให้สัมมนา การนําเสนอผลงานวิจยั
2. ประเมิน ผลจากการสอบโครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ การสอบวัดคุ ณ สมบัติ และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์
3. ประเมินผลจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารทีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารมาตรฐาน เช่ น
ISI และ Scopus
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นคว้า ประเมินและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือใช้ในการพัฒนาองค์ความรู ้ และ
การแก้ปัญหา การดํารงอยู่ ตลอดจนเสริ มสร้างสังคมให้อยูด่ ีมีสุขแบบพอเพียง
2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริ เริ ม สร้ างสรรค์ โดยประยุกต์ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
ทางชีวเคมี ในการแก้ปัญหาการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3. คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ และบริ หารจัดการงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
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 กษาวิทยานิ พนธ์
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินผลจากการเรี ยนรายวิชา การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การจัดทํา
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิของงานทีได้รับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความคิดริ เริ ม สามารถชีนํา วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม
และอย่างเป็ นระบบ โดยอยูบ่ นพืนฐานวิชาความรู ้ ทังในแนวกว้างและเชิงลึก
2. สามารถใช้ค วามรู ้ ในสาขาวิช า พัฒ นา และก่ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน สั ง คม และ
มนุษยชาติ
3. มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อการกระทําของตนเอง และรับ ผิด ชอบต่องานที เผยแพร่ ออกสู่
สังคม
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น และตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้เพือพัฒนา
ตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนือง
5. สามารถสื อสาร แลกเปลียนทัศนคติ ข้อมูลเชิ งวิชาการต่าง ๆ กับบุคคลในสาขาวิชาการ
เดียวกันหรื อต่างสาขาได้หลากหลาย และสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สอน สอดแทรกทัศนคติและความรับผิดชอบในรายวิชาทีสอนตามหลักสู ตร
2. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองาน ในรายวิชาทีสอนตามหลักสู ตร
3. จัดให้มีกิจกรรมหรื อให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ที
คณะหรื อมหาวิทยาลัยจัดขึน
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4. มอบหมายหน้าทีการดูแล รักษา เครื องมือ/อุปกรณ์ ส่วนกลางของภาควิชา ทีใช้สําหรับ
งานวิจยั ของนักศึกษา
5. จัดกิจกรรมทางวิชาการเป็ นกลุ่มตามสาขาเฉพาะทาง เช่น Journal Club, Lab meeting
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการเรี ยนรายวิชา ทีมีการส่ งเสริ มการทํางานกลุ่ม
2. ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการทีจัด
3. ประเมินผลจากความความถีของการซ่อมแซมเครื องมือ/อุปกรณ์ทีชํารุ ด ทีเกิดจากความ
ผิดพลาดในการใช้งาน และรายงานการซ่อมแซมจากบริ ษทั ทีรับผิดชอบดูแล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาในชีวติ ประจําวัน และในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีได้
2. มีค วามสามารถในการใช้โปรแกรมช่ วยการวิเคราะห์ อุ ปกรณ์ ท างคอมพิ วเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การนําเสนอข้อมูล
และผลงาน การสื อสาร และการแสวงหาความรู ้ในสาขาวิชาชีวเคมี หรื อทีเกียวข้อง
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีรายวิช าเลื อก รายวิช าบังคับ และวิช าวิท ยานิ พ นธ์ ที เป็ นปฏิ บ ัติ ก าร ที เน้น การคิ ด
วิเคราะห์เชิ งตัวเลข
2. จัดให้มีการนําเสนอสัมมนาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง ตลอดแผนการศึกษา รวมทังให้มีการ
นําเสนอผลงานในรู ปแบบโปสเตอร์ หรื อบรรยายในทีประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครัง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และ การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรี ยนรายวิชา จากการสอบข้อเขียน การทํารายงาน การนําเสนอสัมมนา
ในรายวิชาสัมมนา หรื อรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานในทีประชุมวิชาการ
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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. มีภาวะความป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ืน สามารถทํางานด้วย
ตนเองและ/หรื อเป็ นทีมได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทางวิชาการได้อย่างเป็ นระบบ
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
ความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู ้และเทคนิคการวิจยั ในสาขาวิชาชีวเคมีระดับสู ง ตลอดจน
ความรู ้ทีเกิดจากงานวิจยั ทีศึกษาค้นคว้า ทังในแนวกว้างและเชิ งลึก ซึ งมุ่งเน้นงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
ทรัพยากรภาคใต้ทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรื อสัตว์นาํ
2. มีทกั ษะและประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาชี วเคมี สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์
ใช้ความรู ้ทางชี วเคมีในการแก้ไขปั ญหา ใช้ป ระกอบการคิดค้นองค์ความรู ้ ใหม่ หรื อต่อยอดองค์
ความรู ้เดิม รวมทังสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์อืน ๆ
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหม่ทีเกิดจากการวิจยั สู่ ประโยชน์ต่อสาธารณชน
4. สามารถติ ด ตามความก้าวหน้าทางวิช าการ และบู รณาการความรู ้ ที ได้ศึ ก ษากับ ความรู ้ ในสาขา
ชี วเคมีกบั ความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นคว้า ประเมินและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือใช้ในการพัฒนาองค์ความรู ้และการแก้ปัญหา
การดํารงอยู่ ตลอดจนเสริ มสร้างสังคมให้อยูด่ ีมีสุขแบบพอเพียง
2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริ เริ ม สร้างสรรค์ โดยประยุกต์ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ทางชี วเคมี ใน
การแก้ปัญหาการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3. คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
และบริ หารจัดการงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความคิดริ เริ ม สามารถชีนํา วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืน ได้อย่างเหมาะสมและอย่าง
เป็ นระบบ โดยอยูบ่ นพืนฐานวิชาความรู ้ ทังในแนวกว้างและเชิงลึก
2. สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชา พัฒนา และก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และมนุ ษยชาติ
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3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองและรับผิดชอบต่องานทีเผยแพร่ ออกสู่ สังคม
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น และตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาตนเองและ
สาขาวิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนือง
5. สามารถสื อสาร แลกเปลียนทัศนคติ ข้อมูลเชิงวิชาการต่าง ๆ กับบุคคลในสาขาวิชาการเดียวกัน
หรื อต่างสาขาได้ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาใน
ชี วติ ประจําวัน และในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีได้
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพือการจัดเก็บข้อมู ลและประมวลผล การนําเสนอข้อมู ลและผลงาน การสื อ
สาร และการแสวงหาความรู ้ในสาขาวิชาชีวเคมี หรื อทีเกียวข้อง
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แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

รายวิชา

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

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

3

4
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5

รายวิชา

328-531 การทดลองทางชีวเคมี
328-563 หลักโภชนาการ
328-601 พันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุล
328-603 เซลล์ชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ ระดับโมเลกุล
328-604 การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล์
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
328-614 อณูชีววิทยาประยุกต์
328-615 ปฏิบตั ิการอณูชีววิทยาประยุกต์
328-616 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวศิ วกรรมศาสตร์
328-621 ชีวเคมีของพืช
328-651 ชีวเคมีคลีนิกขันสู ง
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1
328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

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

3

4

5

1
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รายวิชา

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3
328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4
328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5
328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6
328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7
328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8
328-681 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
328- วิทยานิพนธ์
328-792 วิทยานิพนธ์
328-793 วิทยานิพนธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

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

3

4

5

1

2
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผลและการสําเร็ จการศึ กษา เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิท ยาลัยสงขลานคริ น ทร์ ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาโดย
1. เทียบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนในรายวิชา ทีเปิ ดสอนโดยหลักสู ตรในแต่ละปี
เพือนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2. ทบทวนเนื อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยพิจารณาร่ วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ผูส้ อนราย
วิชา เพือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื อง รวมทังเทียบเคียงกับตํารา บทความทางวิชาการ
หรื อผลงานวิจยั เพือให้เกิดการพัฒนาเนือหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
1. ภาวะการณ์ได้งานทําของดุษฎีบณั ฑิต
2. ความพึงพอใจของดุษฎีบณั ฑิตต่อหลักสู ตรในการประกอบอาชีพ
3. ผลการประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดุษฎีบณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาต้อง
1. สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
2. นักศึกษาต้องเสนอผลงานวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ ต่อทีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ครัง
3. นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพือ
เป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอทําวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษานันแต่งตัง ซึ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณ วุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผูส้ นใจเข้ารั บ ฟั งได้ สํ าหรั บ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึงของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอม
รับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรั บการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื อง
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4. นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 2 ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกําหนดในหลักสู ตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลียไม่ตากว่
ํ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรื อเที ยบเท่ า สอบผ่านการ
สอบวัด คุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื อเป็ นผู ้มี สิ ทธิ ข อทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษา
นันแต่งตัง ซึ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็ น
ระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับ ฟั งได้ สําหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับ การตี พิ ม พ์ห รื ออย่างน้อยได้รับ การยอมรั บ ให้ ตีพิ ม พ์ในวารสารระดับ ชาติ ห รื อ
นานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
5. ข้อกําหนดอืน ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ)
หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ใหม่
1. จัดให้มีอาจารย์พีเลียง ทําหน้าทีให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรและงานวิจยั ทีเชือมโยงกับบัณฑิตศึกษา
2. สนับ สนุ น ให้เข้ารั บ การอบรมการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ จดั โดยมหาวิ ท ยาลัย เพื อให้ความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับหลักสู ตรและการบริ หารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทังบทบาทหน้าทีและ
จรรยาบรรณของอาจารย์ มีทกั ษะเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน การสอดแทรกคุ ณธรรมและ
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
ทัน สมัย รวมทังมี ป ระสบการณ์ ด้านการวิจยั เป็ นประโยชน์ สํ าหรั บ การสอนในรายวิช าและ
สามารถให้คาํ แนะนําการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในทีปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจยั การผลิตผล
งานทางวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัย
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 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน ๆ
1. กําหนดเป็ นภาระงานของอาจารย์ในหลัก สู ตรทุ ก คน ต้องเข้าร่ วมการอบรม หรื อประชุ ม
สัมมนาวิชาการ ทีจัดขึนภายในและ/หรื อภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2. กําหนดเป็ นภาระงานของอาจารย์ในหลักสู ตรทุกคน ต้องทําวิจยั และ/หรื อผลิตผลงานทางวิชา
การในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อ นําเสนอผลงานในการประชุ มวิชาการ 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 า รวจความพึ ง พอใจของผู 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
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คณะกรรมการบริ ห ารหลัก 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
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 นัก 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
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3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา
ก. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ หารหลักสู ตรใน
เรื องการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ การให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนดช่ องทางร้องเรี ยนให้แก่ นกั ศึ กษาทังในเรื องทีเกียวกับ
การวัดและประเมินผล และเรื องอืน ๆ
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 ตรฯ ในด้านต่ าง ๆ ได้แก่ การอบรม ประชุ ม
สัมมนา การดูงานระยะสันทังในและต่างประเทศ การทําวิจยั ร่ วมกับต่างประเทศ การลาเพิมพูนความรู ้ทาง
วิชาการ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยนําความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสู ตรฯ เข้า
พิจารณาในทีประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อไป
ค. การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสู ตรที เป็ นอาจารย์ใหม่ ตามระบุ ไว้ในหมวด 6 การ
พัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรติดตามข้อมูล ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีวุฒิปริ ญญา
เอก ร้อยละของอาจารย์ที มีตาํ แหน่ งทางวิช าการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ป ระจําหลักสู ตร และ
จํานวนบทความของอาจารย์ที ได้รับ การอ้างอิงในฐานข้อมู ล TCI และ Scopus/ISI ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสู ตร โดยกํากับให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ต รระดับบัณฑิ 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
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พอใจของอาจารย์ต่ อ การบริ ห ารหลัก สู ต รทุ ก ปี การศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รจะระดม
ความเห็นในเรื องนีทุกปี และอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อไป
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 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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 และการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ 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
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ก. สถานทีและอุปกรณ์การสอน
สถานทีสําหรับการเรี ยนการสอนคือห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาชีวเคมี และของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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
สํานัก ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ ฯ ยังมี ฐ านข้อมู ล บรรณานุ ก รมและสาระสั งเขปทังในรู ป แบบ
ซี ดี รอม และออน ไลน์ อาทิ Life Science Collection, Science Citation Index, PubMed, Web of
Sciences เป็ นต้นและมีระบบเครื อข่ายสารสนเทศ สําหรับการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ร่ วมกับ ภาคี ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ไทย (Thai University E-Book Net) รวมทังบอกรั บ ฐานข้อมู ล
ออนไลน์ วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่าง ๆ อาทิ ACS Publication, Nature Publication Group, Springer
Link และ Science Direct เป็ นต้น
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ก. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประสานงานและนําเสนอสํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ฯ ในการ
จัดซื อหนังสื อและตําราทีเกียวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอน โดยอาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ
ข. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอภาควิชาฯเพือจัดหาสื อการสอน และเครื องมือสําหรับ
ค้นคว้าความรู ้ ด ้วยตนเอง อาทิ เครื องมัลติมีเดี ย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และจุดเชื อมต่อรับ
สัญญาณอินเตอร์ เน็ต ให้เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ
ค. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอภาควิชาฯ เพือจัดหาเครื องมื อ/ครุ ภณ
ั ฑ์ ที จํา เป็ น และ
ทันสมัย ให้เพียงพอสําหรับการวิจยั ของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสู ตร
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะระดมความเห็ นเพือประเมินความเพียงพอของสิ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ ประกอบกับผลการสํารวจความเห็ นของนักศึกษาในประเด็นนี เพือพิจารณาในทีประชุ มของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุ งการดําเนินงานในปี 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 ยนรู ้
ทีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของราย
วิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
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หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดําเนินงานทีรายงานใน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรปี ทีผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/ดุษฎีบณ
ั ฑิตใหม่ ทีมี
ต่อคุณภาพหลักสู ตรเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดุษฎีบณ
ั ฑิตทีมีดุษฎีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลีย ไม่นอ้ 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. การประชุ ม ร่ วมกัน ของอาจารย์ผูส้ อนในแต่ล ะรายวิช า เพื อแลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ และ/หรื อจากอาจารย์ผมู ้ ีความรู ้และประสบการณ์
2. การประชุ มร่ วมกันของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เพือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการทําวิจยั เพือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. การแลกเปลี ยนโดยสนทนากับนักศึ กษา เพือประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของ
การเรี ยนแต่ละรายวิชา
4. การประเมิน จากผลสอบกลางภาคและปลายภาคของนัก ศึ ก ษาในแต่ ละรายวิช า ซึ งใช้เป็ น
ตัวชี วัดว่า ผูเ้ รี ย นมี ความรู ้ และความเข้าใจในเนื อหาที เรี ยน เพื อปรั บ ปรุ ง วิธี การสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
5. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่ โดยคณะกรรมการประเมินทีแต่งตังโดยภาควิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1. การประเมินโดยนักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ในหลักสู ตร เพือทบทวนและปรับปรุ งการจัด
แผนการเรี ยนให้เหมาะสม รวมทังการจัดการเรี ยนการสอนให้มีเนื อหาทีทันสมัย
2. การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินหลักสู ตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพือนําผลการประเมินและคําแนะนํามาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรในครังต่อไป
3. การประเมิ น โดยดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ที สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ว เพื อติ ด ตามผลการนํา ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทีได้รับจากการศึกษาในหลักสู ตรไปใช้ในการทํางาน
4. การประเมินโดยผูใ้ ช้ดุษฎีบณ
ั ฑิต เพือสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกียวกับคุณภาพ
ของดุษฎีบณั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทีแต่งตังโดยมหาวิทยาลัย โดยผ่านเกณฑ์การประเมิ นเมือมีการดําเนิ นการข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
1. อาจารย์ผูส้ อนนําผลการประเมิ น การสอน มาปรั บ ปรุ งและพัฒนาการจัด การเรี ยนการสอนใน
รายวิชาทีตนรับผิดชอบ
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลประเมินรายวิชาในหลักสู ตร และผลการประเมินทวนสอบ
ผลสัม ฤทธิ ของนัก ศึ กษา ซึ งมี ก ารดําเนิ น การทุ ก ปี มาทบทวน วิเคราะห์ พร้อ มเสนอแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขสําหรับปี การศึกษาถัดไป
3. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบ นั
อาจารย์ผูส้ อน ดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต ผูใ้ ช้ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผูท้ รงคุ ณวุฒิ มาทบทวน พิจารณา และนําไป
แก้ไขปรับ ปรุ งหลัก สู ตร ตามรอบระยะเวลาที กําหนด ในระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุง
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ส่ วนที 1 เปรี ยบเทียบแผนการศึกษา หมวดรายวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรเดิม
แผนการศึกษา

หลักสู ตรทีปรับปรุงใหม่
แผนการศึกษา

ปริญญาเอก แบบ 2.2
รายวิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง
นก.

ปริญญาเอก แบบ 2.2
รายวิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง 1 2 นก.

วิทยานิพนธ์
เรี ยนวิทยานิ พนธ์ 48 หน่วยกิต
ตังแต่ภาคการศึกษาที 1 ปี การ
ศึกษาที 2 ถึงภาคการศึกษาที 1
ปี การศึกษาที 5 รวม 7 ภาค
การศึกษา

วิทยานิพนธ์
เรี ยนวิทยานิ พนธ์ 48 หน่วยกิต
ตังแต่ภาคการศึกษาที 1 ปี การ
ศึกษาที 2 ถึงภาคการศึกษาที 2
ปี การศึกษาที 5 รวม 8 ภาคการ
ศึกษา

หมวดรายวิชา

หมวดรายวิชา

วิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง

วิชาบังคับ
328-505 ชีวเคมีขนสู
ั ง

นก.

328-513 เทคนิ คปฏิบตั ิการทาง
ชีวเคมี
นก.

เหตุผลในการปรับปรุ ง

- เพิมความเหมาะสมระหว่างเนือหาของ
วิชาบังคับและวิชาเลือกให้มีโอกาสเลือก
เรี ยนหลากหลายขึน
- หลักสู ตรเดิมวางแผนให้ทาํ วิทยานิพนธ์
7 ภาคการศึกษา และคาดหวังให้ทาํ วิจยั
เสร็จใน 4.5 ปี แต่ไม่มีนกั ศึกษาคนใดทํา
ได้ตามแผนทีวางไว้ ในหลักสูตรนีจึง
ปรับให้มีเวลาทําวิทยานิพนธ์ครบ ภาค
การศึกษา และมีเวลาเรี ยน 5 ปี เต็ม

2 นก.

- ปรับลดเป็ น 2 หน่วยกิต เพือเปิ ดโอกาส
ให้เรี ยนเนือหาน้อยลง ทําวิจยั ได้มากขึน
สอนเป็ นภาษาอังกฤษคูข่ นานถ้ามีนกั ศึกษา
ต่างชาติลงเรี ยน

328-513 เทคนิ คปฏิบตั ิการทาง
ชีวเคมี
นก.

- ปรับเนือหาให้มีเทคนิ คทีทันสมัยและ
เพิมเทคนิคด้านโมเลกุลระดับยีน สอนเป็ น
ภาษาอังกฤษคูข่ นานถ้ามีนกั ศึกษาต่างชาติ
ลงเรี ยน

วิชาเลือก
วิชาเลือก
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน 328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน
3 นก.
3 นก.
328-616 เทคนิ คทันสมัยทางพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 นก.
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- ปรับเนือหาให้เหมาะสมมากขึน
- เพิมวิชาเลือกทีมีเนือหาทันสมัย สอนเป็ น
ภาษาอังกฤษคู่ขนานถ้ามีนกั ศึกษาต่างชาติ
ลงเรี ยน

ส่ วนที 2 เปรี ยบเทียบสถาณการณ์ การพัฒนาหลักสู ตร และหลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเดิม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ความรู ้ดา้ นชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่าง ๆ อาทิ พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ ชีวสารสนเทศ นิติวทิ ยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร อีกทังเทคนิคต่าง ๆ
ทางชีวเคมีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ทังทางการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
รวมทังงานสิ งแวดล้อมและการศึกษาประชากรของสิ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์
นอกจากนีความต้องการความรู ้ทางชีวเคมีมีเพิมมากขึนเรื อย ๆ ตามการพัฒนาของศาสตร์
เหล่านี
2. ความรู ้ทางชีวเคมี ได้มีการพัฒนาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลังการรายงาน
การค้นพบโครงสร้างของสารพันธุกรรมโดย Watson and Crick ใน
ปี ค.ศ. 1953 ในปลายศตวรรษทีผ่านมา ได้มีการพัฒนาความรู ้ไปจนถึงขันการ ศึกษา
จีโนมมนุษย์และสิ งมีชีวติ ต่าง ๆ งานวิจยั วิทยาศาสตร์ ชีวภาพในยุคหลัง
จีโนม (post-genomics research) ต้องหันกลับมาทําการวิเคราะห์ พร้อมทังมีการพัฒนา
เครื องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพือการศึกษาชีวเคมีในระดับโมเลกุล โดย เฉพาะโปรตีนและ
ดีเอ็นเอมากขึน เพือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ
ทีเกิดขึนในเซลล์ของสิ งมีชีวติ ปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง หน้าที การควบคุม เชือมโยงกัน ระหว่างโปรตีนและดีเอ็นเอ ตลอดจน
วิถีเมแทบอลิซึมต่าง ๆโดยองค์รวม เพราะความ
ไม่สมดุลของสิ งเหล่านี สามารถนําสู่หรื อเป็ นสาเหตุสาํ คัญต่อการเกิดโรคและอาการ
ผิดปกติของร่ างกายมนุษย์และสิงมีชีวติ ชนิ ดต่าง ๆ การค้นพบองค์ความรู ้ใหม่และความ
เข้าใจในชีวเคมี จะทําให้สามารถค้นหาสารชีวโมเลกุลทีสามารถ

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง

สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความรู ้ดา้ นชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ ต่าง ๆ เทคนิคทาง
เพือทันกับสถาณการณ์โลกที
ชีวเคมีถูกนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เปลียนแปลง
และสิงแวดล้อม เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านความรู ้เพือช่วยเพิม
มูลค่าสิ นค้าทีมีความ สําคัญทางเศรษฐกิจจึงมีความต้องการนักวิจยั และ
บัณฑิตทีมีคุณภาพในตลาด แรงงาน นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทีเกียวข้องต้องมีการ
ปรับแผนการผลิตบัณฑิตเพือให้มีปริ มาณและคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานทังในและต่างประเทศ จึงจําเป็ นต้องกําหนดกล
ยุทธ์เพือการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรอย่างเหมาะสมให้เข้ากับ
สถานการณ์ของสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ โดยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ
เช่นการแพทย์ พืชเศรษฐกิจ และสัตว์นาํ ซึงเป็ นผลผลิตการส่งออกทีทํา
รายได้ ให้แก่ประเทศ เป็ นต้น
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หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

ใช้เป็ นยาหรื อควบคุมโรคได้ เป็ นต้น
3. ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านความรู ้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทําให้มีการกําหนดคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําให้หน่วยงานทีเกียวข้องต้องมีการปรับแผนการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตเพือให้มี
ปริ มาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทังในและต่างประเทศ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1. ความรู ้ทางชีวเคมี และเทคโนโลยีทางชีวภาพในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการศึกษาทังใน
ระดับมหโมเลกุลและลงสู่ระดับโมเลกุล มีการศึกษาเชือมโยงหน้าทีของชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่การ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เกิดขึนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเทคนิคและเครื องมือทีใช้ในการศึกษาได้มีการ
พัฒนาไปอย่างมาก
2.ความไม่เข้าใจการทําหน้าทีเชือมโยงของกระบวนการเปลียนแปลงทางปฏิกิริยาเคมี ทีเกิดขึนใน
ร่ างกาย ทําให้ประชาชนขาดความสนใจในเรื องสุขภาพ ไม่สามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวใน
เบืองต้นได้อย่างถูกต้อง ทําให้เกิดความเครี ยดและโรคภัยต่าง ๆ ความเข้าใจอย่างลึกซึ งจะทําให้สามารถ
รักษาสุ ขภาพส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในเรื องการรักษาประชากร
3. ความขัดแย้งทางสังคมส่วนหนึงเกิดจากการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างไม่เป็ น
ระบบ การแก้ไขปัญหาทีอยูบ่ นพืนฐานแห่งเหตุและผลมีนอ้ ย ทักษะการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุและผล
ตลอดจนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถฝึ กฝนโดยอาศัยการทํางานวิจยั เป็ นพืนฐาน
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สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการทีประเทศไทยได้กา้ วสู่การรวมตัวของประชาคม
อาเซี ยน (Asean cummunity) ในปี พ.ศ. 8 สถานการณ์
ความต้องการบุคลากรหรื อผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มีมาก
ขึน และการเคลือนไหวของนักวิชาการในประเทศต่าง ๆ ทัว
โลกเพิมขึนเป็ นลําดับ ความรู ้ทางชีวเคมีในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการศึกษาทังในระดับมหโมเลกุลและ
ลงสู่ ระดับอณูชีวโมเลกุล เชือมโยงหน้าทีของชีวโมเลกุลต่าง
ๆ สู่ การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เกิดขึนอย่างกว้างขวาง
ตลอดจนเทคนิคและเครื องมือทีใช้ในการศึกษาได้มีการ
พัฒนาไปอย่างมาก จึงต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทีก้าว
ทันกับเหตุการณ์ทีเปลืยนไปในโลกปัจจุบนั สามารถคิด
วิเคราะห์ มีทกั ษะการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุและผล ตลอดจน
ฝึ กฝนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยการทํางาน
วิจยั เป็ นพืนฐาน รวมทังสื อสารกับสังคมและวัฒนธรรมที
เชือมกันในโลกาภิวตั น์ทงในโลกออนไลน์
ั
และโลกสังคม
มนุษย์ได้

เหตุผลในการปรับปรุง

เพือทันกับสถาณการณ์
โลกที
เปลียนแปลง

หลักสู ตรเดิม
การพัฒนาหลักสู ตร
งานวิจยั ทางชีวเคมีของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการดําเนิ นการ
มาอย่างต่อเนื อง ผลงานวิจยั ที เกิดจากการอาศัยความรู้และเทคนิ คต่าง ๆ ที
ทัน สมัย ทางชี วเคมี ทังที เป็ นส่ ว นหนึ งของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและส่ ว นของ
บุคลากรเอง จะสามารถช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึนมา หรื อทํา
ให้สามารถนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทย
ด้วยปั จจัยและกระแสการเปลี ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรมดังทีระบุในข้อ ภาควิชาชี วเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จึงได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ให้
มีความทันสมัย รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทัง
ปั จจุบนั และอนาคต มีรายวิชาหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู ้ และรายวิชา
เลือกทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ โดยการเรี ยนการสอน
ในหลักสู ตรมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มี การฝึ กฝนกระบวน
การคิ ดและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เป็ นเครื องมือ การผลิตองค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพเป็ นที
ยอมรับและสามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ ทังในระดับประเทศและสากล
สามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ รวมทังมีการสอดแทรกความเป็ นนักวิจยั ที
มี คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม เพื อให้ ไ ด้ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต ที มี
คุณลักษณะตามที พึงประสงค์ มีคุ ณภาพ มี ความสามารถในการประกอบ
อาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

หลักสู ตรทีปรั บปรุงใหม่

เหตุผลในการปรับปรุ ง

การพัฒนาหลักสู ตร
งานวิ จัยทางชี วเคมี ข องมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้มี ก ารดําเนิ น การมาอย่าง เพื อ ให้ ค ร อ บ คุ ม แ ล ะ
ต่อเนื อง ผลงานวิจยั ทีก่อให้เกิ ดความรู ้และการใช้เทคนิ คต่าง ๆ ทีทันสมัยทางชีวเคมี เป็ น เด่นชัดมากขึน
ส่ วนหนึ งของบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ในหลักสู ตร จึ งเป็ นการเพิมโอกาสให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรื อสามารถนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้
ให้ เกิ ดประโยชน์อ ย่างกว้างขวางและสอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ของ
ประเทศไทย ทีกําลังมีการแข่งขันด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยน
ด้วยปั จจัยและกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทัง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังที ระบุ ในข้อ จึ งจําเป็ นต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนา
หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ความต้องการของสังคม ส่ งเสริ มความเข้มแข็งด้าน
ชีวเคมี เน้นการศึกษาปั ญหาด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ งแวดล้อม
ภาควิชาชี วเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึ งได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงาน ทังปั จจุบ ัน และอนาคต มี รายวิช าหลักตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ค วามรู ้ และ
รายวิช าเลื อ กที นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นได้ต ามความสนใจ การเรี ย นการสอนใน
หลักสู ตรมุ่งเน้น การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการฝึ กฝนกระบวนการคิ ดและแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ การผลิตองค์ความรู้
ใหม่และผลงานวิจยั ทีมี คุณภาพเป็ นทียอมรั บและสามารถเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ ทังใน
ระดับประเทศและสากล รวมทังมีการเน้นความเป็ นนักวิจยั ทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริ ย ธรรม เพื อให้ ไ ด้ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ที มี คุ ณ ลักษณะตามที พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
สามารถในการประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
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หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรทีปรับปรุงใหม่

หลักการและเหตุผล
ความรู ้พนฐานด้
ื
านชีวเคมี เป็ นฐานของการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ เช่น พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ นิติวทิ ยาศาสตร์ และชีวสารสนเทศ ความรู ้ทางชีวเคมีได้มีการ
พัฒนาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วภายหลังการรายงานการค้นพบโครงสร้าง
ของสารพัน ธุกรรมโดย Watson and Crick ในปี ค.ศ .1953 นอกจากนี เทคนิ ค
ต่าง ๆ ทางชี วเคมีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทงทางการแพทย์
ั
เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ส่ วนงานทางด้านอืนๆ อาทิ งานสิ งแวดล้อม การศึ กษาประชากร
ของสิ งมีชีวิตต่าง ๆในระบบนิเวศน์ เป็ นงานทีต้องอาศัยความรู ้ทางชีวเคมีระดับ
โมเลกุลเข้าไปช่วยในบางส่ วน ในปลายศตวรรษทีผ่านมาได้มีการพัฒนาความรู ้
ไปจนถึงขันการศึ กษาจี โนมมนุ ษ ย์และสิ งมี ชีวิตต่ าง ๆ ส่ งผลให้งานวิจยั ทาง
วิท ยาศาสตร์ ชีวภาพในยุคหลังจี โนม )post-genomics research) ต้องหันกลับมา
ทําการวิเคราะห์ พร้อมทังมีการพัฒนาเครื องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพือการศึกษา
ชี วเคมี ในระดับ โมเลกุล โดยเฉพาะที เกี ยวข้องกับโปรตีน และดี เอ็นเอมากขึ น
ทังนีเพือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเซลล์ของสิ งมีชีวิต
ปฏิ สัม พันธ์ของกระบวนการต่ าง ๆในเซลล์ ความสัมพัน ธ์ระหว่างโครงสร้ าง
และหน้าทีของโปรตีน และดีเอ็นเอ กระบวนการที ทําให้เกิ ดโรค รวมทังการ
ค้นหา สารชี วโมเลกุลทีสามารถใช้เป็ นยา หรื อควบคุ มโรค งานวิจยั ทางชี วเคมี
ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการดําเนิ นการมาอย่างต่อเนื อง มีงานวิจยั
ทีมีประโยชน์ต่อชุมชนเกิดขึนจํานวนมาก ทังทีเกิดจากดุษฎีบณ
ั ฑิตและบุคลากร
ของภาควิชา นอกจากนีผลจากการวิจยั ดังกล่าวยังช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมทังทําให้เกิดการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยสื บไป

หลักการและเหตุผล
ชี วเคมี เป็ นศาสตร์ ทีเกียวข้องกับเคมีพืนฐานของสิ งมีชีวิต ซึ งต้องเรี ยนรู ้ในระดับ เพื อ ให้ ค ร อ บ คุ ม แ ล ะ
โมเลกุล ขันตอนการเกิ ด ปฏิ กิริยา โครงสร้ างและการทําหน้าที ที สั มพัน ธ์ กัน เป็ น เด่นชัดมากขึน
กระบวนการทางชี วเคมีทีทําให้สิงมีชีวิตดํารงชีพและมีการเจริ ญเติบโตได้ เนื องจาก
เทคนิ คที ใช้ศึกษาทางชี วเคมีได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก อักทังมีความสําคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิ งมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย์ พืช
และสัตว์ ดังนัน ความรู ้ทางชีวเคมีจึงเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาทังด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ สิ งแวดล้อม
วิ ท ยาการมี ค วามก้า วหน้ า เกิ ด ขึ นอย่า งรวดเร็ ว ตังแต่ ป ลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ
โครงการวิจยั จี โนมในมนุ ษย์ (Human genome project) ได้ส่งผลต่ อวิชาชี วเคมีและ
สหเวชศาสตรศึกษา มีการเริ มต้นของโครงการหาลําดับเบสของยีนมนุ ษย์ จนกระทัง
ปี ค.ศ. 2003 ทําได้สาํ เร็ จอย่างสมบูรณ์ ซึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้รู้จกั ยีน
ต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่ วิทยาการใหม่ เช่ น ข้อมูลโปรตี โอมิก เทคโนโลยีชีวภาพ
ตลอดจนจี โนมิกทางด้านเภสัชวิท ยา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ต าม ยังต้องอาศัยความรู ้
เบืองต้นทางธรรมชาติของสิ งมีชีวิตและเรี ยนรู้ให้ลึกถึงระดับโมเลกุล จนถึงองค์รวม
สิ งมี ชีวิต ชนิ ด ต่าง ๆ ที มี ค วามซับ ซ้อ นมากขึ น งานวิจ ัยในหลักสู ตรของภาควิชา
ชี วเคมี คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการดําเนิ น การมาอย่าง
ต่อเนื อง ดุ ษฎี บ ัณฑิตและอาจารย์ของภาควิชา ได้ผลิ ตผลงานวิจยั ที มี ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและความรู ้ทีทันสมัยทีสามารถเผยแพร่ ในระดับนานาชาติเกิ ดขึนจํานวนมาก
ช่ วยให้ มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิ ด ขึ นในประเทศเพื อใช้ป ระโยชน์ และ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยในปั จจุบนั เพือนําพาประเทศ
ไปสู่ การพัฒนาและพึงพาตนเองได้
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เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข
ส่ วนที 1
ตารางสรุปความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล ปรั ชญา และ วัตถุประสงค์ ของหลัก
ส่ วนที 2
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่ างวัตถุประสงค์ กบั รายวิชา
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ส่ วนที 1 ตารางสรุ ปความสําคัญ หลักการและเหตุผล ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล

ปรั ชญา

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
ชีวเคมีเป็ นศาสตร์ทีเกียวข้องกับเคมีพนฐานของสิ
ื
งมีชีวติ ซึงต้องเรี ยนรู ้ในระดับโมเลกุล ขันตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและ
การทําหน้าทีทีสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการทางชีวเคมีทีทําให้สิงมีชีวติ ดํารงชีพและมีการเจริ ญเติบโตได้ เนืองจากเทคนิ คทีใช้ศึกษาทาง
ชีวเคมีได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก อีกทังมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิ งมีชีวติ โดยเฉพาะ
มนุษย์ พืช และสัตว์ ดังนัน ความรู ้ทางชีวเคมีจึงเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาทังด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ งแวดล้อม
วิทยาการมีความก้าวหน้าเกิดขึนอย่างรวดเร็ วตังแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยั จีโนมในมนุษย์ (Human genome project)
ได้ส่งผลต่อวิชาชีวเคมีและ
สหเวชศาสตรศึกษา มีการเริ มต้นของโครงการหาลําดับเบสของยีนมนุษย์ จนกระทังปี ค.ศ. 2003 ทําได้สาํ เร็ จ
อย่างสมบูรณ์ ซึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้รู้จกั ยีนต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่ วทิ ยาการใหม่ เช่น ข้อมูลโปรตีโอมิก
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนจีโนมิก ทางด้านเภสัชวิทยา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องอาศัยความรู ้เบืองต้นทางธรรมชาติของ
สิ งมีชีวติ และเรี ยนรู้ให้ลึกถึงระดับโมเลกุล จนถึงองค์รวมสิ งมีชีวติ ชนิดต่าง ๆ ทีมีความซับซ้อนมากขึน งานวิจยั ในหลักสูตรของ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้มีการดําเนิ นการมาอย่างต่อเนือง ดุษฎีบณ
ั ฑิตและอาจารย์ในหลักสู ตร
ได้ผลิตผลงานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อชุมชนและความรู ้ทีทันสมัยทีสามารถเผยแพร่ ในระดับนานาชาติเกิดขึนจํานวนมาก ช่วยให้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศเพือใช้ประโยชน์ และสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยในปั จจุบนั เพือ
นําพาประเทศไปสู่การพัฒนาและพึงพาตนเองได้

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชี วเคมี มีเป้ าหมายผลิตดุษฎี
บัณฑิต ทีมีความสามารถและมี
ความรู ้ในสาขาวิชาชีวเคมีระดับสูง
และทันสมัย มีความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บน
พืนฐานเหตุและผล สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทีเกิดขึนใหม่
มีความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ สามารถ
ทํางานและพัฒนางานวิจยั ด้านชีวเคมี
ซึงสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

1. เพือผลิตปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึงจะเป็ นกําลัง
ในการพัฒนาประเทศ
2. เพือสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของดุษฎีบณ
ั ฑิต
ให้มีความรู ้ทีทัน สมัย
สามารถวิเคราะห์ และนํา
ความรู ้ใหม่ทีเกิดขึนจาก
งานวิจยั สู่การประยุกต์ใช้
3. เพือให้ดุษฎีบณ
ั ฑิตมี
ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
และสามารถร่ วมงานกับ
ผูอ้ ืน ในการสร้างงานวิจยั /
นวัตกรรม ทีเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยชาติ
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4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากร
ในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่
มีโอกาสเพิมศักยภาพ
ความรู ้ทางชีวเคมี เพือใช้ใน
การพัฒนาองค์กร
5. เพือส่ งเสริ มการสร้างองค์
ความรู ้ และผลงานวิจยั ของ
ภาควิชาชีวเคมีให้แข็งแกร่ ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
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ส่ วนที 2 ตารางแสดงความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรกับรายวิชา
วัตถุประสงค์
1. เพือผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางวิทยาศาสตร์
สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งจะเป็ นกําลัง
ในการพัฒนาประเทศ
2. เพือสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้มีความรู้ทีทันสมัย สามารถ
วิเคราะห์ และนําความรู ้ใหม่ทีเกิดขึนจากงานวิจยั
สู่การประยุกต์ใช้
3. เพือให้ดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
และสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืน ในการสร้างงานวิจยั /
นวัตกรรม ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
และ มนุษยชาติ
4. เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่วยงานทีเกิดขึน
ใหม่มีโอกาสเพิมศักยภาพความรู้ทางชีวเคมี เพือใช้
ในการพัฒนาองค์กร
5. เพือส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจยั
ของภาควิชาชีวเคมีให้แข็งแกร่ ง สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

รายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร

ทุกรายวิชาในหลักสู ตร
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คําอธิบายเพิมเติม (ถ้ ามี)

ภาคผนวก ค
เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
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ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร
สวัสดิวัตน์
1. เป็ นหลักสู ตรปริ ญญา
เอกทีดี ปรัชญามีความ
เหมาะสม และแผนพัฒนา
หลักสูตรเน้นประเด็นที
สําคัญในการผลิตปริ ญญา
เอก คือ การเสริ ม
ภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที
ทันสมัย มีการใช้เครื องมือ
และเทคนิคทีสําคัญใน
ปัจจุบนั และเน้นการ
ผลิตผลงานทีมีคุณภาพ
2. แผนการศึกษาเหมาะสม
แต่คงต้องระวังในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้า
หลักสูตรแบบ . และ
แบบ . ว่านักศึกษามี
ความรู ้และประสบการณ์
เพียงพอ ทังนีควรพิจารณา
เสริ มรายวิชาทีจําเป็ น
3. มีขอ้ สงสัยในประเด็นที
หลักสูตรมีทงรายวิ
ั
ชาที
เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรต้องระบุ
ว่าแต่ละวิชาใช้ภาษาใด
ทังนีอาจตังข้อสังเกตว่า
ปริ ญญาเอกน่าจะมีความ
เป็ นสากล ดังนันการใช้
ภาษาอังกฤษน่าจะ
เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะ
เมือมีการกล่าวว่าจะรับ

คําชี แจงและการดําเนินการ

- หลักสู ตรพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมเข้าเรี ยนแบบ 1.1 และ 1.2
และได้เสริ มวิชาการโดยให้นกั ศึกษาลงเรี ยนรายวิชาเสริ มทีจําเป็ นแบบ audit ตามความเห็น
ของอาจารย์ทีปรึ กษา
- กรณทีมีนกั ศึกษาต่างชาติเข้าเรี ยน หลักสูตรภาคปกติได้ เปิ ดสอนรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ
ให้ลงเรี ยนได้ครบตามหน่วยกิตทีกําหนดในหลักสูตร ดังนี
รายวิชาทีเปิ ดสอนคูข่ นานทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ถ้ามีนกั ศึกษาต่างชาติเข้าเรี ยน) ได้แก่วชิ า
- 328-505 Advanced Biochemistry I , 328-513 Biochemical Laboratory Techniques, 328671 Seminar I, 328-616 Modern Techniques in Genetic Engineering
- ทังนีรายวิชาทีสอนเป็ นภาษาไทย ก็ตอ้ งมีการสอนเป็ นภาษาอังกฤษร่ วมด้วย 50% ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
รายวิชาทีเปิ ดสอนเป็ นภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือ
- วิชาสัมมนา 328-672, 328-673, 328-674, 328-675,
328-676, 328-677, 328-678
- วิชาเลือก 328-507 และวิชาเลือกอืน ๆ ในหลักสู ตรนานาชาติ สาขาชีวเคมีทีกําลังจะเปิ ด
ใหม่
- วิชา Thesis 328-791, 328-792, 328-793 นักศึกษาทุกคนต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ รวมทังส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเขียนรายงานความก้าวหน้าเป็ นภาษาอังกฤษ
- หลักสู ตรได้ติดตามให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ตามเวลาที
กําหนด และให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุก เดือน อย่างเคร่ งครัด ประธานหลักสูตรได้
รวบรวมและแจ้งผลการทําวิจยั เพือวิทยานิ พนธ์ทุก 6 เดือน ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคนทราบ แต่การทําวิทยานิ พนธ์ให้สาํ เร็จตามแผนการศึกษาได้หรื อไม่ ขึนกับ
อาจารย์ทีปรึ กษาและตัวนักศึกษาเอง นอกจากนี
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นักศึกษาต่างชาติ
4. ในด้านการดําเนินการ
หลักสูตร ควรต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดต่างๆที
กล่าวไว้ให้ได้ เช่น
ระยะเวลาสอบวัด
คุณสมบัติ และการสอบ
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ตามที
กําหนด รวมทังให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าทุก
เดือน เพือป้ องกันปั ญหาที
ทําให้นกั ศึกษาไม่สามารถ
จบภายในเวลาทีกําหนด
นอกจากนันควรให้
ความสําคัญกับการร่ วม
สัมมนา และให้สมั มนา

ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี แจงและการดําเนินการ
หลักสูตรกําหนดกรอบเวลาการให้สัมมนาและการร่ วม
สัมมนาตลอดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนสําหรับนักศึกษา
แต่ละชันปี

5. ในระดับปริ ญญาเอก คุณภาพของผลงานตีพิมพ์เป็ น
ตัวบ่งชีถึงคุณภาพของหลักสูตร ดังนันควรมีมาตรฐาน
ในการกําหนดว่าวารสารนานาชาติใดเป็ นทียอมรับได้
รวมทังพิจารณาถึงคุณสมบัติของอาจารย์ทีจะสามารถ
รับนักศึกษาได้ ทังนีต้องระวังเรื องของวารสารทีมีลกั ษณะ
predatory
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- ได้เขียนข้อกําหนดเพิมเติมในหน้า 30 และหน้า 43 ดังนี

ข้อ 5.1.5 มีการเข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับประเทศหรื อ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครัง และนําเสนอผลงานในทีประชุม
วิชาการ อย่างน้อย 1 ครัง และมีการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผลงาน
การวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีอยูใ่ นฐาน
ข้อมูล Web of Science, Scopus หรื อวารสารทีอยูใ่ น
ฐานข้อมูลที สกอ. รับรอง จํานวนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ.
- หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก

ระดับปริ ญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ.
- แยกแล้วตามข้อเสนอแนะ
ศ. ดร. เปี ยมสุ ข พงษ์ สวัสดิ
1. คุณสมบัติผสู ้ มัคร ควรแยกคุณสมบัติผสู้ มัคร แบบ 1.1
และ 1.2 เป็ นหัวข้อแยกกัน และแยกคุณสมบัติผสู ้ มัครแบบ
2.1 และ 2.2 เช่นเดียวกัน
- กรรมการปรับปรุ งหลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสม
แล้ว และมีการปรับปรุ งแก้ไขเล็กน้อยคือหลักสูตรก่อน
2. โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2 เห็นด้วยกับการกําหนด
ให้เรี ยนรายวิชา 24 หน่วยกิต แต่การกําหนดบังคับ 7 และ ปรับปรุ ง กําหนดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิตและวิชาเลือก 16
หน่วยกิต หลักสูตรนีปรับปรุ งเป็ นกําหนดวิชาบังคับ 7
เลือก 17 หน่วยกิตไม่เหมาะสม ควรเพิมรายวิชาบังคับ
หน่วยกิต และวิชาเลือก 17 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุ งนี
และบังคับเลือก และเสนอให้ปรับ Advanced
ต้องการลดหน่วยกิตวิชา 328-505 Advanced Biochemistry I
Biochemistry I เป็ น 3 หน่วยกิต
จาก หน่วยกิต เหลือเป็ น หน่วยกิต เพือเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ลงเรี ยนวิชาเลือกทีทันสมัยมากขึน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิอีกสองท่านก็เห็นชอบด้วย จึงไม่ขอแก้ไขใน
ประเด็นนี
- ภาคการศึกษาแรกให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาเสริ มพืนฐานทัง
ด้านทฤษฎี (328-510) และเทคนิค (328-513) เพือรับการ
ปรับตัวเข้าเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษาและเตรี ยมพร้อมในการ
ทําวิทยานิพนธ์ต่อไป จึงยังคงให้เรี ยนวิชา 328-505
Advanced Biochemistry I ในภาคการศึกษาที

3. แผนการเรี ยน ควรเรี ยน Advanced Biochemistry I ใน
ภาคการศึกษาแรก

ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี แจงและการดําเนินการ

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 ดให้หลักสูตรอืนได้
ลงเรี ยน จึงมีวชิ าทีหลากหลาย สําหรับรายวิชา Advanced
Biochemistry II เขียนเนือหาให้เปิ ดกว้างสะดวกแก่ผสู้ อนใน
อนาคตทีสามารถสอนให้ more specific ได้โดยไม่ขดั กับ
คําอธิบายรายวิชา

ศ. ดร. โสพิศ วงศ์ คาํ
1. หลักสูตรได้เน้นการวิจยั และสอดแทรกการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้เป็ นภาษาในวิชาสัมมนา
และวิทยานิพนธ์ เร่ งรัดให้นกั ศึกษาสามารถจบตามเวลาที
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- เพิมเติมในหน้า ข้อ . . และหน้า แล้ว คือ
กําหนดให้นกั ศึกษาต้องเข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ
หรื อนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครัง และนําเสนอผลงาน

กําหนดในหลักสูตรมากขึน โดยกําหนดการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์และลดหน่วยกิตวิชาบังคับลง มีการดูแลกํากับ
เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. กําหนด อย่างไรก็ตาม
เนืองจากศาสตร์ ทางชีวเคมีมีความหลากหลายและพัฒนา
เร็ วมาก หลักสู ตรควรเพิมโอกาสให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม
ประชุมวิชาการนานาชาติทีจัดขึนในประเทศหรื อต่าง
ประเทศตามโอกาสอันควร การเชิญอาจารย์ต่างประเทศ
มาร่ วมสอนบรรยายหรื อร่ วมชัวโมงสัมมนาจะเพิมทักษะ
และมุมมองของนักศึกษามากขึน การเพิมทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาต่างประเทศจะเพิมโอกาสและบรรยากาศ
ของหลักสูตรให้เป็ นสากลมากขึน
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วิชาการในทีประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครัง ในทางปฏิบตั ิ
หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้
นักศึกษาได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ
และเป็ นข้อกําหนดทีนักศึกษาต้องเข้าร่ วม
- ปัจจุบนั บัณฑิตวิทยาลัยและ สกอ. มีทุนการศึกษาให้
นักศึกษาต่างชาติทีมีศกั ยภาพเข้าเรี ยนในหลักสูตรได้ ซึงในปี
การศึกษาทีผ่านมามีนกั ศึกษาต่างชาติได้รับทุนเข้ามาเรี ยนใน
หลักสูตรปี ละ 1 คน
- หลักสูตรได้เชิญอาจารย์ต่างประเทศมาร่ วมสอนบรรยาย
หรื อให้สัมมนาตามโอกาสอันควร เช่น อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม
ของทุน คปก. ทีเดินทางมาสอบวิทยานิพนธ์ ให้สมั มนาแก่
นักศึกษาปริ ญญาเอกคนอืน ๆ ด้วย และในภาคการศึกษา
2/2559 ได้เชิญศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาร่ วมสอน
วิชา 328-505 Advanced Biochemistry I แต่เนืองจาก
แต่ละกิจกรรมเป็ นกิจกรรมทีมีกรอบเวลาไม่แน่นอนจึงไม่
เขียนไว้ในหลักสูตร

ภาคผนวก ง
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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7. Cloning and expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from
Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular and Cellular Probes 29,
365-375.
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and International Hatyai Conference, Songkhla, 16 May 2014.
18. Wilailuck Klengkommor, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2014. Cloning and
characterization of fibrinogen–related protein gene from white shrimp (Litopenaeus vannamei). The 5th
National and International Hatyai Conference, Songkhla, 16 May 2014.
19. Areerat Chaosomboon, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2013. Gene cloning and
recombinant expression of lipopolysaccharide and β-1,3-glucan binding protein (LGBP) from
Fenneropenaeus merguiensis. Suan Dusit National Conference: Science Researcher Day 2013, Bangkok,
14 March 2013.
20. Supattra Thepnarong, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2013. Gene cloning and
characterization of lipopolysaccharide-specific lectin from Fenneropenaeus merguiensis. Suan Dusit
National Conference: Science Researcher Day 2013, Bangkok, 14 March 2013.
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21. Sutthirak Thiprat, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2013. Cloning and characterization
of fibrinogen domain containing protein gene from banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). Suan
Dusit National Conference: Science Researcher Day 2013, Bangkok, 14 March 2013.

นางนันทา เชิงเชาว์
วุฒิ Ph.D.
ตําแหน่ งวิชาการ

สาขาวิชา Biochemistry
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
328-510
328-674
328-675
328-676
328-691
328-792

รายวิชา
Integrated Biochemistry
Seminar in Biochemistry IV
Seminar in Biochemistry V
Seminar in Biochemistry VI
Thesis
Thesis

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
24(0-72-0)
48(0-144-0)

2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
1. Kitiya Ekchaweng, Uraiwan Khunjan and Nunta Churngchow. 2017. Molecular cloning and
characterization of three novel subtilisin-like serine protease genes from Hevea brasiliensis. Physiological
and Molecular Plant Pathology 97, 79-95.
2. Kitiya Ekchaweng, Edouard Evangelisti, Sebastian Schornack, Miaoying Tian and Nunta Churngchow.
2017. The plant defense and pathogen counterdefense mediated by Hevea brasiliensis serine protease HbSPA
and Phytophthora palmivora extracellular protease inhibitor PpEPI10. PLOS ONE 12(5): e0175795. (p. 116)
3. อุไรวรรณ ขุนจันทร์, กิติยา เอกเชวง, เขมมิการ์ โขมพัตร และนันทา เชิงเชาว์ . 2560. การชักนําการแสดงออก
ของยีน PR-1 และกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส การสะสมของกรดซาลิไซลิกและสคอ
พอลิตินในยางพาราหลังการปลูกเชือ Phytophthora palmivora วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั (9), 1-13.
4. Uraiwan Khunjan, Kitiya Ekchaweng, Tanate Panrat, Miaoying Tian and Nunta Churngchow. 2016.
Molecular Cloning of HbPR-1 Gene from Rubber Tree, Expression of HbPR-1 Gene in Nicotiana
benthamiana and Its Inhibition of Phytophthora palmivora. PLOS ONE 11(6): e0157591 (1-20)
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5. Orawan Bunyatang, Nion Chirapongsatonkul, Phuwadol Bangrak, Robert Henry and Nunta Churngchow.
2016. Molecular cloning and characterization of a novel bi-functional a-amylase/subtilisin inhibitor from
Hevea brasiliensis. Plant Physiol. and Biochem. 101. 76-87.
6. Nion Chirapongsatonkul, Kittichon U-taynapun, Thitikorn Chanwun and Nunta Churngchow. 2015.
Development of a multiplex PCR assay for rapid and simultaneous detection of rubber tree pathogens
Phytophthora spp. and P. palmivora. ScienceAsia 41, 170-179.
7. Orawan Bunyatang, Nion Chirapongsatonkul and Nunta Churngchow. 2013. Purification of a Protease
Inhibitor from Hevea brasiliensis cell suspension and it’s effect on the growth of Phytophthora palmivora.
Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 22(2), 185-192.
8. Thitikorn Chanwun, Nisaporn Muhamad, Nion Chirapongsatonkul and Nunta Churngchow. 2013. Hevea
brasiliensis cell suspension peroxidase: purification, characterization and application for dye
decolorization. AMB Express. 3, 1-9.

บทความวิจยั เสนอในทีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม ย้อนหลัง 5 ปี
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Sittiporn Phettonngkao and Nunta Churngchow. 2016. A Novel Carbohydrate Elicitor Produced by
Phytophthora palmivora and Its Effects on Plant Defense Responses. RGJ 115, BSc, Hatyai, Songkhla, 10.
Kitiya Ekchaweng, Miaoying Tian and Nunta Churngchow. 2016. Isolation of Three Novel Serine
Proteases from Rubber Tree, Expression of HbSPA Gene in Nicotiana benthamiana and Its Interaction with
Phytophthora palmivora Extracellular Protease Inhibitor 10 (PpEPI10). RGJ 115. BSc, Hatyai, Songkhla, 4.
Khemmikar Khompatara, Nuramalee Deenamo, Arnannit Kuyyogsuy and Nunta Churngchow. 2015.
Seaweed extract from Sargassum polycystum C. Agardh reduces the leaf fall disease in Hevea brasiliensis
caused by Phytophthora palmivora. The 3rd Environment Asia International Conference on “Towards
International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”. Thai Society of Higher Education
Institutes on Environment (TSHE), Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 18 June 2015.
Orawan Bunyatang, Nion Chirapongsatonkul and Nunta Churngchow. 2014. Cloning a cDNA of the αamylase/subtilisin inhibitor, a Kunitz-type protease inhibitor from Hevea brasiliensis. The 15th RGJ-Ph.D.
Congress XV, Pattaya, Chonburi, 29 May 2014, 340..
Natcha Krodtem, Nunta Churngchow and Nion Chirapongsatonkul. 2013. The lignocellulose biomass
degradation efficiency by extracellular cellulolytic from Rigidoporus microporust. The National and
International Research Conference 2013. The Graduate School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
and Rajabhat Rajanagarindra University, Thailand, 30 November 2013, 1454-1464.
Wanita Pantong, Nunta Churngchow and Nion Chirapongsatonkul. 2013. Dye decolorization efficiency
by extracellular laccase from Rigidoporus microporus. The National and International Research
Conference 2013. The Graduate School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University and Rajabhat
Rajanagarindra University, Thailiand, 30 November 2013, 1511-1521.
นิสาพร มูหะมัด นิอร จิรพงศธรกุล และ นันทา เชิงเชาว์. 2556. ความสามารถในการกําจัดสี โดยเอนไซม์แลค
เคสจากเชือรา Rigidoporus microporus. การประชุมวิชาการการวิจยั และพัฒนา: จากท้องถินสู่ประชาคม
อาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ 30
พฤศจิกายน 2556.
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8. นิอร จิรพงศธรกุล กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ ฐิติกร จันทร์วนุ่ และ นันทา เชิงเชาว์ . 2556. Rapid Diagnosis of a
Rubber Tree Pathogen, Phytophthora spp. and P. palmivora, by Single Round Semi-Nested Multiplex
PCR. การประชุมนักวิจยั รุ่ นใหม่ พบเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โรงแรมเดอะรี เจนท์ ชะอําบีช รี สอร์ท เพชรบุรี 16 ตุลาคม 2556.

นางพรทิพย์ ประพันธ์ พจน์
วุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology
ตําแหน่ งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
328-505
328-507
328-601
328-613
328-674
328-675
328-676
328-691
328-792

รายวิชา
Advanced Biochemistry I
Methods in Molecular Biology
Molecular Genetics
Technology of Protein and Enzyme
Seminar in Biochemistry IV
Seminar in Biochemistry V
Seminar in Biochemistry VI
Thesis
Thesis

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
24(0-72-0)
48(0-144-0)

2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี

1. Ratawan poodproh, Supawadee Kaewmeechai, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2017.
Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its
binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio. 7(12), 1891-1898.
2. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Gene structure and
evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144, 71-83.
3. Ladda Leelawatwattana, Vearyuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2016. Proteolytic activity of
Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide. ScienceAsia 42, 190-200.
4. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Transthyretin intron 1 based
interordinal relationships of Laurasiatheria. KKU Sci. J. 44, 475-492.

บทความวิจยั เสนอในทีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม ย้อนหลัง 5 ปี

1. Chanwit Chukaeo, Ladda Leelawatwattana, Verayuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2015. Study
of Protein Marker in the First Trimester Maternal Plasma for Screening of Fetus with Edwards Syndrome.
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The 12th National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. Nakhonpathom, 9 December
2015, 567-572.
2. Mariam arsae, Piranun rattanakul, Verayuth praphanphoj and Porntip prapunpoj. 2015. Study of Protein
Marker in the First Trimester Maternal Plasma for Screening of Fetus with Down’s Syndrome. The 12th
National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. Nakhonpathom, 9 December 2015.
3. Apinna Bunyapongpan, Piranun Rattanakul, Verayuth Prapunpoj and Porntip Prapanpoj. 2015. Genetic
polymorphism of Apolipoprotein AI (APO AI) gene in Thai people with Down’s syndrome. The 6th
International conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics 2015 “ The NextGeneration Computational Biology”, School of Information Technology, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) and
Kasetsart University, Bangkok, 22-25 November 2015.
4. Apinna Bunyapongpan, Piranun Rattanakul, Verayuth Prapunpoj and Porntip Prapanpoj. 2015. Genetic
polymorphism of Apolipoprotein AI (APO AI) gene in Thai people with Down’s syndrome. The 3rd CAS
national and International Conference 2015(CASNIC) On “Education Reform for Social Justice: The New
Challenge”, Graduate School, College of Asian Scholars, Khon Kaen, 11 September 2015.

นางสาวลัดดา ลีละวัฒน์ วฒ
ั นา
วุฒิ ปร.ด.
สาขาวิชา Biochemistry
ตําแหน่ งวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
328-505
328-507
328-510
328-513
328-601
328-671
328-672
328-673
328-674
328-691
328-692
328-792

รายวิชา
Advanced Biochemistry I
Methods in Molecular Biology
Integrated Biochemistry
Biochemical Laboratory Techniques
Molecular Genetics
Seminar in Biochemistry I
Seminar in Biochemistry II
Seminar in Biochemistry III
Seminar in Biochemistry IV
Thesis
Thesis
Thesis
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หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
24(0-72-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี

1. Ratawan poodproh, Supawadee Kaewmeechai, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2017.
Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its
binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio. 7(12), 1891-1898.
2. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Gene structure and
evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144, 71-83.
3. Ladda Leelawatwattana, Vearyuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2016. Proteolytic activity of
Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide. ScienceAsia 42, 190-200.
4. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Transthyretin intron 1 based
interordinal relationships of Laurasiatheria. KKU Sci. J. 44, 475-492.

บทความวิจยั เสนอในทีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม ย้อนหลัง 5 ปี

1. Chanwit Chukaeo, Ladda Leelawatwattana, Verayuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2015. Study
of Protein Marker in the First Trimester Maternal Plasma for Screening of Fetus with Edwards Syndrome.
The 12th National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. Nakhonpathom, 9 December
2015, 567-572.

นายเดชา เสริมวิทยวงศ์
วุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology
ตําแหน่ งวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
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รายวิชา
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Seminar in Biochemistry VI
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หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
24(0-72-0)
48(0-144-0)
72(0-216-0)
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2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี

1. Muhammad Ajmal Shah, Chanawee Jakkawanpitak, Decha Sermwittayawong and Pharkphoom
Panichayupakaranant. 2017. Rhinacanthins-rich Extract Enhance Glucose Uptake and Inhibit Adipogenesis
in 3T3-L1 Adipocytes and L6 Myotubes. Pharmacognosy Magazine 13 (52), 817-821.
2. Ruthaiwan Bunkrongcheap, Masashi Inafuku, Hirosuke Oku, Nongporn Hutadilok-Towatana, Chatchai
Wattanapiromsakul and Decha Sermwittayawong. 2016. Lipid-Lowering Effects of Hexane Fraction of Ivy
Gourd (Coccinia grandis L. Voigt) Root in Mice Fed a High-Fat Diet. Walailak Journal of Science and
Technology 13 (10), 815-825.
3. Piyathida Jantaramanant, Decha Sermwittayawong, Kusumarn Noipha, Nongporn Hutadilok-Towatana
and Rapepun Wititsuwannakul. 2014. β-glucan-containing polysaccharide extract from the grey oyster
mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] stimulates glucose uptake by the L6 myotubes. International
Food Research Journal 21(2), 779-784.
4. Decha Sermwittayawong, Chanawee Jakkawanpitak, Nureeya Waji and Nongporn Hutadilok-Towatana.
2013. Economical method for midiprep plasmid DNA purification using diatomaceous earth. ScienceAsia
39, 631-635.

บทความวิจยั เสนอในทีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม ย้อนหลัง 5 ปี

1. Kulwanit Patninan, Decha Sermwittayawong, Nongporn Hutadilok-Towatana, Kusumarn Noipha.
Alkaline-soluble Polysaccharide from the Gray Oyster Mushroom stimulates Nitric Oxide Production in
RAW 264.7 Macrophages. Proceeding: The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and
International Conference (TSB 2016). 28-30 November 2559. 1126-1138.
2. Piyathida Jantaramanant, Decha Sermwittayawong, Kusumarn Noipha, Nongporn Hutadilok-Towatana and
Rapepun Wititsuwannakul. 2014. β-glucan-containing polysaccharide extract from the grey oyster
mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] stimulates glucose uptake by the L6 myotubes. The 5th
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Moevenpick Resort &
Spa Karon Beach, Phuket, Thailand, 6 May 2014, 266.

นางสาวอรณิชา รัตนาภรณ์
วุฒิ ปร.ด.
สาขาวิชา Biochemistry
ตําแหน่ งวิชาการ
อาจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี
328-510
328-513
328-515
328-613

รายวิชา
Integrated Biochemistry
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Essential Techniques for Biochemical Research
Technology of Protein and Enzyme
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หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

328-671
328-672
328-673
328-674
328-691
328-792

Seminar in Biochemistry I
Seminar in Biochemistry II
Seminar in Biochemistry III
Seminar in Biochemistry IV
Thesis
Thesis

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
24(0-72-0)
48(0-144-0)

2. ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี

1. Areerat Chaosomboon, Benjaporn Phupet, Onnicha Rattanaporn, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn
Utarabhand. 2017. Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Fenneropenaeus merguiensis
functions as a pattern recognition receptor with a broad specificity for diverse pathogens in the defense
against microorganisms. Developmental and Comparative Immunology 67, 434-444.
2. Prapaporn Utarabhand, Wanida Rittidach, Onnicha Rattanaporn, Phanthipha Runsaeng and Jerry L.
Hedrick. 2017. Sialic acid-specific lectin participates in an immune response and ovarian development of the
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Biochemistry and Molecular Biology B 203, 132-140.
3. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil
Maneerat, S. 2017. Lactobacillus futsaii CS3, a New GABA-Producing Strain Isolated from Thai Fermented
Shrimp (Kung-Som). Indian Journal of Microbiology 57 (2), 211-217.
4. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil
Maneerat, S. 2017. Enhancement of gamma-aminobutyric acid (GABA) levels using an autochthonous
Lactobacillus futsaii CS3 as starter culture in Thai fermented shrimp (Kung-Som). World Journal of
Microbiology and Biotechnology 33(8), 152. (p. 1/1-1/12)
5. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil
Maneerat, S. 2016. Technological and safety properties of newly isolated GABA-producing Lactobacillus
futsaii strains. Journal of Applied microbiology 121(3), 734-745.
6. Phanthipha Runsaeng, Supattra Thepnarong, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015.
Cloning and the mRNA expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from
Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular and Cellular Probes 29(6),
365-375.
7. Supattra Thepnarong, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015.
Molecular cloning of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus
merguiensis and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal of Invertebrate
Pathology 125, 1-8.
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8. Chatthaphisuth Sanchart, Soottawat Benjakul, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich and Suppasil
Maneerat. 2015. Efficiency of the V3 region of 16S rDNA and the rpoB gene for bacterial community
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Journal of Science and Technology 37(3), 291-297.
9. Watee Srikong, Pimonsri Mittraparp-arthorn, Onnicha Rattanaporn, Nutapong Bovornreungroj, and
Preeyanuch Borvornruengroj. 2015. Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast
of Thailand. Food and Applied Bioscience Journal 3, 39-49.

บทความวิจยั เสนอในทีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม ย้อนหลัง 5 ปี

1. Benjaporn Phupet, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Cloning of
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3. Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Characterization of
carbohydrate recognition domain of C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis. Rungsit University
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4. Kanokwan Khorha, Phantipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Gene
expression of high temperature requirement protein A2 (HtrA2) in banana shrimp (Fenneropenaeus
merguiensis) challenged with WSSV. The 6th Hatyai National Conference, Songkhla, 26 June 2015.
5. Manunya Phethuan, Phantipha Runsaeng, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2015. Gene
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