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ชือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์     ภาควชิาชีวเคมี   

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหสัและชือหลกัสูตร 

1.1 รหสัหลกัสูตร :    25370101100439 

1.2 ชือหลกัสูตร : 

 (ภาษาไทย) :     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาชีวเคมี 

               (ภาษาองักฤษ) :   Doctor of Philosophy Program in Biochemistry 

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชือเตม็ (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ชีวเคมี)   

                  (ภาษาองักฤษ):  Doctor of Philosophy (Biochemistry) 

 2.2 ชือยอ่ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (ชีวเคมี) 

                  (ภาษาองักฤษ):  Ph.D. (Biochemistry) 

3. วชิาเอก ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลกัสูตร  

  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  แบบ .          48  หน่วยกิต 

   แบบ 2.1         48  หน่วยกิต 

         สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    แบบ .2 72  หน่วยกิต 

   แบบ 2.2 72  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร   

5.1  รูปแบบ 

 หลกัสูตรปริญญาเอก 

5.2  ภาษาทใีช้ 

 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับทงันกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน 

 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง  กาํหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวทิยาเขตหาดใหญใ่นคราวประชุมครังที  13(3/2559) 

เมือวนัที   กรกฎาคม  

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯในคราวประชุมครังที  (8/2559)   

เมือวนัที   กนัยายน  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทมีีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2562 

8.  อาชีพทสีามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาหรือโรงเรียนระดบัมธัยม 

2. นกัวจิยั/นกัวิทยาศาสตร์ในสถาบนัการวจิยัต่าง ๆ ทงัภาครัฐและเอกชน 

3. นกัวิเคราะห์ ปฏิบติังานในห้องปฏิบตัิการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบนัวิจยั หน่วยควบคุม

คุณภาพ ทงัภาครัฐและเอกชน 

4. Product specialist ในภาคเอกชนทีผลิตหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
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9.    ชือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

       หลกัสูตร  
        

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

วชิาการ 

ชือ-สกุล วฒิุการศึกษา, สถาบนั, ปีทีสาํเร็จการศึกษา 

3-1005-02485-74-8 รศ. นางประภาพร  

อุทารพนัธ์ุ 

วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอนัดบั ),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517 

วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519 

ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525 

3-8601-00525-44-7 อาจารย ์ นางสาวอรณิชา 

รัตนาภรณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยม

อนัดบั ), ม. สงขลานครินทร์,  2544 

ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานครินทร์, 2553 

1-9206-00101-19-3 อาจารย ์ นางสาวพนัทิพา   

รุณแสง 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทวัไป เคมี-ชีววทิยา),  

ม. สงขลานครินทร์, 2551 

ปร.ด. (ชีวเคมี),  ม. สงขลานครินทร์, 2557 

 

10. สถานทจีัดการเรียนการสอน  

ในสถานทีตงัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวทิยาศาสตร์ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทจีําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ เทคนิคทางชีวเคมีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์

ดา้นการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิงแวดล้อม เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางด้าน

ความรู้เพือช่วยเพิมมูลค่าสินคา้ทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ จึงมีความตอ้งการนกัวิจยัและบณัฑิตทีมี

คุณภาพในตลาดแรงงาน นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้

สถาบนัอุดมศึกษาทีเกียวขอ้งตอ้งมีการปรับแผนการผลิตบณัฑิตเพือให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานทงัในและต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกลยุทธ์เพือการวางแผน

และพฒันาหลักสูตรอย่างเหมาะสมให้เข้ากบัสถานการณ์ของสังคมในยุคโลกาภิวตัน์ โดยสร้าง

นวตักรรมดา้นต่าง ๆ เช่นการแพทย ์พืชเศรษฐกิจ และสัตวน์าํ ซึงเป็นผลผลิตการส่งออกทีทาํรายได้

ใหแ้ก่ประเทศ เป็นตน้ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

 จากการทีประเทศไทยไดก้า้วสู่การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (Asean cummunity) ในปี พ.ศ. 

2558 สถานการณ์ความตอ้งการบุคลากรหรือผูเ้ชียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มีมากขึน และการเคลือน 

ไหวของนกัวิชาการในประเทศต่าง ๆ ทวัโลกเพมิขึนเป็นลาํดบั ความรู้ทางชีวเคมีในปัจจุบนัมีการ

พฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการศึกษาทงัในระดบัมหโมเลกุลและลงสู่ระดบัอณูชีวโมเลกุล เชือมโยงหนา้ที

ของชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่การประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดขึนอยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนเทคนิคและ

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาไดมี้การพฒันาไปอยา่งมาก จึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ทีกา้วทนักบั

เหตุการณ์ทีเปลียนไปในโลกปัจจุบนั สามารถคิดวเิคราะห์ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล 

ตลอดจนฝึกฝนกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัการทาํงานวจิยัเป็นพืนฐาน รวมทงัสือสาร

กบัสังคมและวฒันธรรมทีเชือมกนัในโลกาภิวตันท์งัในโลกออนไลน์และโลกสังคมมนุษยไ์ด ้

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

        งานวจิยัทางชีวเคมีของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดมี้การดาํเนินการมาอยา่งต่อเนือง ผลงาน 

วจิยัทีก่อใหเ้กิดความรู้และการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ทีทนัสมยัทางชีวเคมี เป็นส่วนหนึงของบณัฑิตศึกษา

และอาจารยใ์นหลกัสูตร จึงเป็นการเพมิโอกาสใหมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ  หรือสามารถนาํ

เทคโนโลยจีากต่างประเทศมาปรับปรุงหรือประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง และสอด 

คลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศไทยทีกาํลงัมีการแข่งขนัดา้นการศึกษากบัประเทศ

ต่าง ๆ ในอาเซียนดว้ย ปัจจยัและกระแสการเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม รวม 

ทงัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดงัทีระบุในขอ้  จึงจาํเป็นตอ้งสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาหลกัสูตร

ใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ ความตอ้งการของสังคม ส่งเสริมความเขม้แขง็ดา้นชีวเคมี โดยมุ่งเนน้การ

วจิยัทีเกียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตที้มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรือสัตว์

นาํ รวมทงัการศึกษาปัญหาดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อุตสาหกรรม และสิงแวดลอ้ม ภาควชิา

ชีวเคมี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จึงไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

ชีวเคมี ใหม้ีความทนัสมยั รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทงัปัจจุบนัและ

อนาคต มีรายวชิาหลกัตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ และรายวชิาเลือกทีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได้

ตามความสนใจ การเรียนการสอนในหลกัสูตรมุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการฝึกฝน

กระบวนการคิดและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์เป็นเครืองมือ การ

ผลิตองคค์วามรู้ใหม่และผลงานวิจยัทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับ และสามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ไดท้งั

ในระดบัประเทศและสากล รวมทงัมีการเนน้ความเป็นนกัวจิยัทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม เพอืให้ไดบ้ณัฑิตทีมีคุณลกัษณะตามทีพึงประสงค ์ มีคุณภาพ มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพในองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 12.2  ความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

  ผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ทีมีคุณธรรม มีความสามารถและมีความรู้ความเขา้ใจถ่องแทใ้นองค์

ความรู้ระดบัสูงและการวจิยัในสาขาชีวเคมี ทีเกียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตที้มีความสาํคญัต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ ซึงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ตงัอยู ่ รวมทงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พอื

พฒันาความรู้และการทาํงานในวชิาชีพของตนเองใหก้า้วหนา้ยงิขึน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ในเชิงวชิาการดา้นชีวเคมีทุกระดบัและสาขาทีเกียวขอ้ง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลักสูตรอืนทเีปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีทเีปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน 

ไม่มี 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืนต้องมาเรียน 

 ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  

1. แต่งตงัผูป้ระสานงานรายวชิาทุกวิชา ทาํหนา้ทีประสานงานกบัอาจารยผู์ส้อนและนกัศึกษา 

ในการพิจารณาขอ้กาํหนดรายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาํเนินการ 

2. แต่งตงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทีมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบ  

เพอืทาํหนา้ทีควบคุมและดาํเนินการเกียวกบักระบวนการการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และ

ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3.   แต่งตงัคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์        ทาํหนา้ทีรับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้เพอื

วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย 
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หมวดท ี2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1 ปรัชญา 

      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี มีเป้าหมายผลิตดุษฎีบณัฑิต ทีมีความสามารถและ

มีความรู้ในสาขาวชิาชีวเคมีระดบัสูงและทนัสมยั  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  

บนพนืฐานเหตุและผล สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทีเกิดขึนใหม่ มีความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

สามารถทาํงานและพฒันางานวจิยัดา้นชีวเคมี ซึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

ชีวเคมีเป็นศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเคมีพืนฐานของสิงมีชีวิต ซึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกุล ขนัตอน

การเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทาํหน้าทีทีสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการทางชีวเคมีทีทาํให้

สิงมีชีวิตดาํรงชีพและมีการเจริญเติบโตได ้ เนืองจากเทคนิคทีใชศึ้กษาทางชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหน้าไป

มาก   อีกทงัมีความสําคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิงมีชีวิต

โดยเฉพาะมนุษย์ พืช และสัตว์ ดังนัน ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาทังด้าน

วทิยาศาสตร์การแพทย ์เกษตร อุตสาหกรรม และ สิงแวดลอ้ม  

วทิยาการมีความกา้วหนา้เกิดขึนอยา่งรวดเร็วตงัแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยัจีโนมใน

มนุษย ์(Human genome project) ได้ส่งผลต่อวิชาชีวเคมีและสหเวชศาสตรศึกษา  มีการเริมตน้ของ

โครงการหาลาํดบัเบสของยีนมนุษย ์จนกระทงัปี ค.ศ. 2003 ทาํได้สําเร็จอย่างสมบูรณ์ ซึงสามารถ

นาํมาใช้ประโยชน์ได ้ทาํให้รู้จกัยีนต่าง ๆ เพิมขึน และนาํไปสู่วิทยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก 

เทคโนโลยชีีวภาพ ตลอดจนจีโนมิกทางดา้นเภสัชวิทยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัความรู้

เบืองตน้ทางธรรมชาติของสิงมีชีวิตและเรียนรู้ให้ลึกถึงระดบัโมเลกุล จนถึงองค์รวมสิงมีชีวิตชนิด   

ต่าง ๆ  ทีมีความซับซ้อนมากขึน   งานวิจัยในหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนือง  ดุษฎีบัณฑิตและอาจารยใ์น

หลกัสูตร ไดผ้ลิตผลงานวิจยัทีมีประโยชน์ต่อชุมชนและความรู้ทีทนัสมยัทีสามารถเผยแพร่ในระดบั

นานาชาติเกิดขึนจาํนวนมาก ช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศ เพือใช้

ประโยชน์และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพือนาํพาประเทศ

ไปสู่การพฒันาและพงึพาตนเองได ้

 

 

 

 

 



 

 7 

1.3 วตัถุประสงค์ 

1. เพอืผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึงจะเป็น

กาํลงัในการพฒันาประเทศ 

2. เพอืสร้างขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพของดุษฎีบณัฑิต ใหม้ีความรู้ทีทนัสมยั  สามารถ 

วเิคราะห์  และนาํความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากงานวิจยัสู่การประยกุตใ์ช ้

3. เพอืใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีความเป็นผูน้าํทางวชิาการ  และสามารถร่วมงานกบัผูอื้น  ในการสร้าง

งานวจิยั/นวตักรรม  ทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ  

4. เพอืส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่ มีโอกาสเพมิศกัยภาพความรู้ทางชีวเคมี 

เพอืใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

5. เพอืส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้และผลงานวจิยัของภาควิชาชีวเคมีใหแ้ข็งแกร่ง   สามารถ

แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/

เปลยีนแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี 

1. การพฒันาการเรียน 

    การสอน 

 

2. การพฒันานกัศึกษา ดา้น

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี

และโปรแกรมวเิคราะห์ 

   ต่าง ๆ 

 

3. สําเร็จการศึกษาภายใน    

    ระยะเวลาทีหลกัสูตร   

    กาํหนด 

 

 

1. ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ 

    ทางสาขาวชิาชีวเคมีและที

เกียวขอ้ง 

1. มีการอบรมการใชเ้ครืองมือ 

    วจิยัและโปรแกรมเพือการ

วเิคราะห์ทีทนัสมยั 

 

 

1. เร่งรัดการสอบโครงร่าง 

    วทิยานิพนธ์ และการสอบวดั

คุณสมบตัิ ใหเ้สร็จสินภายใน 

   ภาคการศึกษาที 2 นบัตงัแต่เริม

ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 

1. ร้อยละวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ 

2. ร้อยละการนาํเสนอ/สอบป้องกนั   

    วทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

1. ร้อยละนกัศึกษาทีสามารถใช้

เครืองมือวิจยัและโปรแกรม 

   วเิคราะห์ 

2. ร้อยละงานวจิยัเพือวทิยานิพนธ์ 

    ทีใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 

1. ร้อยละของนกัศึกษาทีสาํเร็จการ 

ศึกษา ตามระยะเวลาทีหลกัสูตร

กาํหนด 
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หมวดท ี3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

ระบบการจดัการศึกษา   เป็นแบบระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาละ  15   สัปดาห์   ขอ้กาํหนด     

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2556 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วนั-เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 หลกัสูตรแบบ 1.1  

1. เป็นผูท้ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง 

และมีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกว่า 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้

ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้หรือ 

2. เป็นผูที้กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง และมี

คะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกว่า .  และผ่านการสอบวดัคุณสมบติั  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

เป็นผูพิ้จารณาใหรั้บเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 

2.2.2 หลกัสูตรแบบ 1.2 

เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์  หรือสาขาวชิาทีเกียวขอ้ง โดยมีผล

การเรียนดีมาก และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีวเคมี  หรือเป็นผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยัในสาขาชีวเคมีหรือสาขาทีเกียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีผลงานตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

2.2.3 หลกัสูตรแบบ 2.1  

เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาทีเกียวขอ้ง และมีคะแนนเฉลียสะสมไม่  

ตาํกวา่ 3.0 และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาให้รับเขา้ศึกษาหรือรับโอนเขา้ศึกษาได ้ 
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2.2.4 หลกัสูตรแบบ 2.2 

  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง โดยมีผล

การเรียนดีมาก หรืออยู่ใน 10% แรกของชัน และมีประสบการณ์ในโครงงานวิจยัทีเกียวข้องกับ

สาขาวชิาชีวเคมี 

ผูเ้ขา้ศึกษาปริญญาเอกตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ เรืองเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนปริญญาเอก  ส่วนคุณสมบติัอืน ๆ ให้ไปเป็นตาม

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1. ความรู้พนืฐานดา้นชีวเคมี ทงัในเรืองของเนือหา และเทคนิคสาํหรับการวางแผนงานในขนั

เริมตน้ มีไม่เพียงพอ เนืองจากไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาวชิา

ชีวเคมีโดยตรง  

2. การปรับตวัและแบ่งเวลาเมือเขา้สู่การเรียนรู้กระบวนการวิจยั ซึงตอ้งดาํเนินการและพึงพา 

ตวัเองเป็นหลกั 

3.   ขาดทกัษะในการวางแผนงานและการทาํวจิยัเพอืวทิยานิพนธ์อยา่งเป็นระบบ 

4. มีขอ้จาํกดัในเรืองภาษาองักฤษซึงเป็นภาษาสากลทางวทิยาศาสตร์   ทงัดา้นการอ่านและการ

ทาํความเขา้ใจ 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จดัใหมี้รายวชิาสาํหรับปรับพืนฐานความรู้ทางชีวเคมี      เพือใชร่้วมในการพิจารณาการเรียน

เพมิเติมในบางรายวชิา 

2. แต่งตงัอาจารยที์ปรึกษาทวัไป เพอืทาํหนา้ทีติดตามดูแล    ใหค้าํแนะนาํการวางแผนการเรียน 

       เทคนิคการเรียนเบืองตน้ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพอืทาํหนา้ทีใหค้าํแนะนาํการวางแผนการทาํวจิยั 

      เพอืวทิยานิพนธ์ 

4. มีระบบการติดตามผลการเรียนและการทาํวจิยัเพอืวทิยานิพนธ์       โดยคณะกรรมการบริหาร 

       หลกัสูตร และคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ พร้อมใหค้าํแนะนาํ 

5. ผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษทีจดัโดยคณะและมหาวิทยาลยั 

6. ใหมี้การนาํเสนอสัมมนาเป็นภาษาองักฤษ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง   ตลอดแผนการศึกษา     นบั  

ตงัแต่ลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ชนัปีที 1 5 5 5 5 5 

ชนัปีที 2 - 5 5 5 5 

ชนัปีที 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - 5 10 15 

     

 2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิต (หน่วยบาท) 

  

หมวด เงนิ ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ      

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 750,000 765,000 780,000 795,000 810,000 

2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (ไม่รวม 3) 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

3. งบอุดหนุนการวิจยันกัศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก) 2,200,000 2,215,000 2,230,000 2,245,000 2,260,000 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ก) + (ข) 2,600,000 2,615,000 2,630,000 2,645,000 2,660,000 

จาํนวนนกัศึกษา  5 5 5 5 5 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 520,000 523,000 526,000 529,000 532,000 

 
 2.7 ระบบการศึกษา  

เป็นแบบชนัเรียน  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  

 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 



 

 11 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร  

 3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   48-72 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทจีบปริญญาโท 

แบบ 1.1         48 หน่วยกิต 

ก. วทิยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1         48 หน่วยกิต 

ก. หมวดวชิาบงัคบั          7 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเลือก          5 หน่วยกิต 

ค. วทิยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทจีบปริญญาตรี 

แบบ 1.2         72 หน่วยกิต 

ก. วทิยานิพนธ์        72 หน่วยกิต 

แบบ 2.2         72 หน่วยกิต 

ก. หมวดวชิาบงัคบั          7 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเลือก        17 หน่วยกิต 

ค. วทิยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 

 
  3.1.3 รายวชิา  

 . . .  รายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั                หน่วยกิต 

 328-505 ชีวเคมีขนัสูง 1 2(2-0-4) 

  Advanced Biochemistry I 

 328-513 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี  3(2-3-4) 

  Biochemical Laboratory Techniques 

 328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1  1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry I 

 328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry II 

หมวดวชิาเลือก  

 328-503   เทคโนโลยขีองเซลล ์ 2(2-0-4) 

  Cell Technology 
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 328-506 ชีวเคมีขนัสูง 2 2(2-0-4) 

  Advanced Biochemistry II 

 328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา 2(2-0-4) 

  Methods in Molecular Biology  

 328-509         ชีวเคมีทางทะเล 2(2-0-4) 

  Marine Biochemistry 

 328-510   ชีวเคมีแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 

  Integrated Biochemistry 

 328-514 ปฏิบติัการทวัไปทางชีวเคมี 1(0-3-0) 

  General Biochemistry Laboratory  

 328-515 เทคนิคจาํเป็นสําหรับงานวจิยัชีวเคมี 2(2-0-4) 

  Essential Techniques for Biochemical Research           

 328-516   เทคนิคสาํหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลลแ์ละการแพทย ์ 2(2-0-4) 

  Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research 

 328-531   การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) 

  Experiments in Biochemistry 

 328-563 หลกัโภชนาการ 2(2-0-4) 

  Principles of Nutrition 

 328-601   พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 

  Molecular Genetics 

 328-603 เซลล์ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 3(3-0-6) 

  Molecular Cell Biology and Molecular Genetics 

 328-604 การควบคุมระดบัโมเลกุลและเซลล ์ 2(2-0-4) 

  Molecular and Cellular Regulation 

 328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์                                   2(2-0-4) 

  Technology of Protein and Enzyme 

 328-614  อณูชีววทิยาประยกุต ์ 2(2-0-4) 

  Applied Molecular Biology 

 328-615 ปฏิบติัการอณูชีววิทยาประยกุต ์ 1(0-3-0) 

  Applied Molecular Biology Laboratory 

 328-616 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Modern Techniques in Genetic Engineering 
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 328-621   ชีวเคมีของพชื 3(3-0-6) 

  Plant Biochemistry 

 328-651  ชีวเคมีคลินิกขนัสูง 3(2-3-4) 

  Advanced Clinical Biochemistry 

 328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry III 

 328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry IV 

 328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry V 

 328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry VI 

 328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry VII 

 328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry VIII 

 328-681   หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี  1(1-0-2) 

  Special Topics in Biochemistry 
 

                          หมวดวชิาเลือก  (จากภาควชิาอืน) 

 นกัศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวชิาทีเปิดสอนโดยภาควชิาอืนตามความเหมาะสม โดยอยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และหน่วยกิตรวม

ไม่เกินครึงหนึงของหน่วยกิตรวมของวชิาเลือกทีกาํหนดในแผนการศึกษา 

 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 

 328-791    วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

  Thesis 

 328-792    วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

   Thesis 

 328-793    วทิยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

   Thesis  
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. . .   ความหมายของรหสัวชิา 

   รหสัวชิา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข  หลกั มีความหมายดงัต่อไปนี   

    ตวัเลข 3 ตวัแรก   หมายถึง   รหสัวชิาของภาควชิาหรือหน่วยงานทีรับผดิชอบจดัการ  

        ศึกษาในรายวชิานนั  

328-xxx  คือ    รายวชิาทีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 

   ตวัเลขหลกัร้อย   หมายถึง   ชนัปีหรือระดบัการศึกษาของรายวชิานนั 

เลข 1-4   คือ    วชิาในระดบัปริญญาตรี 

เลข 5-7   คือ    วชิาในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 

  ตวัเลขหลกัสิบ   หมายถึง   วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 

เลข 0 หรือ 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาพนืฐาน/ทวัไป 

เลข 2   หมายถึง  กลุ่มวชิาทางพืช 

เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาคปฏิบตัิการทวัไป 

เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาคปฏิบตัิการทางคลินิก 

เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางคลินิก 

เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางโภชนาการ 

เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวชิาสัมมนา 

เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวชิาหวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี 

เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน 

 ตวัเลขหลกัหน่วย   หมายถึง  ลาํดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 . . .  ความหมายของจํานวนหน่วยกติ เช่น  ( - - ) มีความหมายดังต่อไปนี 

 ตวัเลขที 1 (3)  หมายถึง  จาํนวนหน่วยกิตรวม 

 ตวัเลขที 2 (2)  หมายถึง   จาํนวนชวัโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

 ตวัเลขที 3 (3)  หมายถึง   จาํนวนชวัโมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 

 ตวัเลขที 4 (4)  หมายถึง  จาํนวนชวัโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 
หลกัสูตรปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 

 

ปี
การศึกษา/ 
ภาคเรียน 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท  สาขาชีวเคมี          
(แบบ 1.1) 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท สาขาทีเกยีวข้อง          
(แบบ 1.1) 

ผู้สําเร็จระดบั ป.โท สาขาทีเกยีวข้อง            
(แบบ 2.1) 

ปีที 1           

ภาคที  1 
 

328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

เรียนบางรายวิชาเพอืปรับพนืความรู้ 
โดยไม่นบั นก. 

328-513 เทคนิคปฏิบติัการ 
ทางชีวเคมี 
วิชาเลือก           
รวม 

3 นก. 
 
4 นก. 
7 นก. 

ภาคที  2 328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792   วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-505   
328-671 
328-791 
       

ชีวเคมีขนัสูง 1 
สมัมนาทางชีวเคมี 1 
วิทยานิพนธ์  
วิชาเลือก     
รวม 

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

ปีที 2             

ภาคที  1 328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก.  
8 นก. 

328-672  
328-791    

สมัมนาทางชีวเคมี 2 
วิทยานิพนธ์      
รวม   

1 นก. 
8 นก. 
9 นก. 

ภาคที  2 
 

328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792   วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-791    วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

ปีที 3             

ภาคที  1 
 

328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792   วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-791    วิทยานิพนธ์ 
รวม   

8 นก. 
8 นก. 

ภาคที  2 
 

328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792   วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-791    วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

ปีที 4             

ภาคที  1    328-792 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

   

 รวมตลอดหลกัสูตร  48 นก. รวมตลอดหลกัสูตร  48 นก. รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 นก. 

นกัศึกษาปริญญาเอกทุกคนตอ้งสมัมนาเป็นภาษาองักฤษในรายวิชาสมัมนา  อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง   ตลอดแผนการศึกษา  และ 

ตอ้งเขา้ร่วมสมัมนาทุกครัง นบัตงัแต่เริมลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์  

นก. = หน่วยกิต 
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                           หลกัสูตรปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

ปีการศึกษา/ 

ภาคเรียน 
ผู้สําเร็จระดบั ป.ตรี  (แบบ 1.2) ผู้สําเร็จระดบั ป.ตรี  (แบบ 2.2) 

ปีที 1        

 

   

ภาคที 1 
 

เรียนบางรายวิชาเพอืปรับพนืความรู้ โดยไม่นบั นก. 328-513 
 

เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี 
วิชาเลือก 
รวม 

3 นก.  
6 นก. 
9 นก. 

ภาคที 2 328-793 วิทยานิพนธ ์
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-505 
328-671 

ชีวเคมีขนัสูง 1 
สมัมนาทางชีวเคมี 1 
วิชาเลือก 
รวม 

2 นก. 
1 นก. 
6 นก. 
9 นก. 

ปีที 2            

ภาคที 1 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-672  
328-792 
 

สมัมนาทางชีวเคมี 2 
วิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก 
รวม 

1 นก. 
2 นก. 
5 นก. 
8 นก. 

ภาคที 2 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792 
 

วิทยานิพนธ์ 
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ปีที 3             

ภาคที 1  328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792 
 

วิทยานิพนธ์ 
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ภาคที 2 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792 
 

วิทยานิพนธ์ 
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ปีที 4             

ภาคที 1 
 

328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792 วิทยานิพนธ์  
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ภาคที 2 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792   วิทยานิพนธ์ 
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ปีที 5             

ภาคที 1 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792    วิทยานิพนธ์ 
รวม 

7 นก. 
7 นก. 

ภาคที 2 328-793 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

8 นก. 
8 นก. 

328-792    วิทยานิพนธ์ 
รวม 

4 นก. 
4 นก. 

 รวมตลอดหลกัสูตร 72 นก. รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 72 นก. 
 

นกัศึกษาปริญญาเอกทุกคนตอ้งสมัมนาเป็นภาษาองักฤษในรายวิชาสมัมนา  อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง   ตลอดแผนการ 

ศึกษา และตอ้งเขา้ร่วมสมัมนาทุกครัง นบัตงัแต่เริมลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์  

 

ในกรณีทีนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งการเปลียนระดบัมาเรียนปริญญาเอกและเคยเรียน

รายวชิาทีเทียบเท่ารายวิชาบงัคบัหรือรายวชิาเลือกของหลกัสูตรมาแลว้ ขอยกเวน้การเรียนโดยเทียบโอน

ได ้ รวมทงัใหน้บัรวมหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ระหวา่งการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทก่อนการโอน 

ยา้ยเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอกเป็นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอกดว้ย ทงันีขึนกบัดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการ 

ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  

วชิาบังคับ 

328-505 ชีวเคมีขนัสูง   2(2-0-4) 

 Advanced Biochemistry I 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 วถีิเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลระดบัลึกและการควบคุมโดยฮอร์โมน กลไกการ

ควบคุมและการสือสารระดบัเซลล ์ อนัตรกิริยาระหวา่งกรดนิวคลีอิคกบัโปรตีน กระบวนการ

เปลียนแปลงอาร์เอน็เอ กระบวนการหลงัการแปลรหสั โครงสร้างและหนา้ทีระดบัลึกของ

โปรตีนและเอนไซม ์

 Advanced metabolisms and hormonal control; mechanisms of cellular control and 

signal transduction; interaction between nucleic acid and protein; RNA processing; post-

translational processing; advanced structure and function of protein and enzyme 

 

328-513 เทคนิคปฏิบตัิการทางชีวเคมี 3(2-3-4)  

 Biochemical Laboratory Techniques 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ทฤษฎีและเทคนิคทีใชใ้นการศึกษาในห้องปฏิบติัการชีวเคมี การตกตะกอน     เซนตริ- 

ฟิวเกชนั โครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรียมพลาสมิด      ดีเอน็เอ 

และอาร์เอน็เอ เทคนิคการเพิมปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 

 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 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 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 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหัวขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 

328-791 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

 Thesis 

 การคน้ควา้วิจยัขนัสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยที์

ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานทีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวจิยัที

มีแบบแผนเพือแกไ้ขปัญหา    และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารทางวชิาการทีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหมส่าํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วจิยั หรือ

ประยุกตใ์ช ้

 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 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

 Thesis 

 การคน้ควา้วิจยัขนัสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยที์

ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานทีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวจิยัที

มีแบบแผนเพือแกไ้ขปัญหา    และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารทางวชิาการทีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหมส่าํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วจิยั หรือ

ประยุกตใ์ช ้

 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 วทิยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

 Thesis 

 การคน้ควา้วิจยัขนัสูงในสาขาชีวเคมี     ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยที์

ปรึกษา แสวงหาความรู้จากผลงานทีตีพิมพใ์นวารสาร นาํมาประกอบการทดลองปฏิบติัการวจิยัที

มีแบบแผนเพือแกไ้ขปัญหา    และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึงสามารถนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารทางวชิาการทีมีมาตรฐาน และองคค์วามรู้ใหมส่าํหรับเป็นรากฐานในการคน้ควา้วจิยั หรือ

ประยุกตใ์ช ้

 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 

 

วชิาเลือก 

328-503 เทคโนโลยขีองเซลล ์ 2(2-0-4) 

 Cell Technology 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ความแตกต่างของเซลล์ของโปรคาริโอทและยูคาริโอท  เทคนิคการเพาะเลียงเซลล์      

ยูคาริโอท  วิธีนาํดีเอน็เอเขา้สู่เซลล ์และการแสดงออกของดีเอน็เอในเซลล ์

 Differentiation between prokaryotic cell and eukaryotic cell; techniques in 

eukaryotic cell culture; transfection of DNA into cell and expression of DNA in cells 

 

328-506 ชีวเคมีขนัสูง                      2(2-0-4) 

 Advanced Biochemistry II 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ทฤษฎี เทคนิคขนัสูงและความรู้ใหม่ ๆ ทางชีวเคมี การประยุกตห์ลกัการทางชีวเคมีมา

ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 

 Theory, advanced techniques and current knowledge in biochemistry; useful 

applications of biochemical principles 
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328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา 2(2-0-4) 

 Methods in Molecular Biology 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิงมีชีวิต การสังเคราะห์กรด

นิวคลีอิคในหลอดทดลอง และการทาํให้กลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนนิงและการ

แยกโคลนทีสนใจ เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เพืองานด้าน   

ต่าง ๆ อาทิ การแพทยแ์ละเกษตรกรรม 

 Separation and analysis of nucleic acids from living organisms; in vitro synthesis of 

nucleic acids and gene mutagenesis; technique of gene cloning and screening the clone of 

interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of techniques in 

molecular biology in many works such as in medicine and agriculture 

 

328-509 ชีวเคมีทางทะเล 2(2-0-4) 

  Marine Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ชีวเคมีของสัตว์ทะเล เช่น ครัสตาเชียน วงจรชีวิตของครัสตาเชียน การเจริญพนัธุ์    

และกลไกการป้องกันตนเอง การตรวจวิเคราะห์และพฒันาคุณภาพของครัสตาเชียนทีจบัจาก

ธรรมชาติและทีเพาะเลียงในฟาร์ม สารชีวโมเลกุลทีมีคุณค่าจากทะเล และการแยกสกัดเพือ

นาํมาใชป้ระโยชนท์างอุตสาหกรรม 

 Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean, 

reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean 

naturally generated and those produced in farms; high-valued biomolecules from the sea, 

isolation, and usage in industry  

 

328-510  ชีวเคมีแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 

 Integrated Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 
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 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและหน้าทีของสารมหโมเลกุลในเซลล์สิงมีชีวิต การใช ้      

และการเปลียนแปลงพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การผสมผสาน การควบคุมการ

ทาํงานของฮอร์โมน การถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรมและการควบคุม  

 Structural and functional relationship of macromolecules in living cells; energy 

consumption and conversion in metabolic process; integration of biomolecular pathways; 

hormonal control; flow of genetic information and regulation 

 

328-514 ปฏิบติัการทวัไปทางชีวเคมี 1(0-3-0)   

 General Biochemistry Laboratory 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ทฤษฎีและเทคนิคทีใช้ประจาํในการศึกษาในห้องปฏิบัติการชีวเคมี การเตรียม

บัฟเฟอร์ และสารละลายต่าง ๆ การวดัความเป็นกรด-ด่าง การตรวจหาคุณสมบัติของสาร          

ชีวโมเลกุล โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี การแยกสารชีวโมเลกุลดว้ยการเซนตริฟิวจ ์ เทคนิค

ทางโครมาโตกราฟี และอิเล็กโตรฟอริซิส 

 Theories and techniques generally used in biochemistry laboratory, buffer and 

solution preparation, pH mesurement, properties analysis of biomolecules by spectrophoto-

metry, separation of biomolecules by centrifugation, chromatography and electrophoresis  

 

328-515 เทคนิคจาํเป็นสาํหรับงานวจิยัชีวเคมี   2(2-0-4) 

  Essential Techniques for Biochemical Research               

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 เทคนิคจาํเป็นเพือใชใ้นงานวิจยัทางชีวเคมี  เป็นการผสมผสานเทคนิคทางโปรตีนและ

ชีวโมเลกุล เช่น การแยกและการตรวจหาโปรตีนดว้ยวิธี  Western blot  และ ELISA  การโคลน 

และการแสดงออกของยีน  การแสดงออกของรีคอมบิ เนนท์โปรตีนในเซลล์  เทคนิคการ

เพาะเลียงเซลลส์ัตว ์

 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 เทคนิคสําหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลล์และการแพทย ์ 2(2-0-4) 

  Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 เทคนิคใหม่และขนัสูงสําหรับงานวิจยัชีวโมเลกุล เซลล์และการแพทย ์การประยุกต ์

ประโยชน์และขอ้จาํกดัของเทคนิคดงักล่าว 

 Current and advanced techniques for biomolecular, cellular and medical research;  

applications, advantages and limitation of the techniques 

 

328-531 การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) 

 Experiments in Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ศึกษาและวจิยัระยะสัน  เพอืเพมิประสบการณ์ในสาขาจาํเพาะทางชีวเคมี 

 Short research to gain experiences in a specific area of biochemistry 

 

328-563 หลกัโภชนาการ 2(2-0-4) 

 Principles of Nutrition 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ชีวเคมีของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ความสําคญัของสาร 

อาหารแต่ละชนิดทีมีต่อการทาํงานของร่างกาย หลกัการทางโภชนาการ 

 Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to 

human body functions; the principle of nutrition 

 

328-601 พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 

 Molecular Genetics 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม ความบกพร่องทางกรรมพนัธุ์ 

องค์ประกอบและโครงสร้างของชุดยีนในออร์แกแนลล์และเซลล์โปรคาริโอท ยีนทีสามารถ
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เคลือนทีได้  กลไกการสลับทีของข้อมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์ระดับ 

ทรานสคริบชนั  และทรานสเลชนั ความรู้พนืฐานเทคนิคของอณูชีววทิยา 

 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    เซลลชี์ววทิยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 3(3-0-6) 

  Molecular Cell Biology and Molecular Genetics 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 พืนฐานทางด้านเซลล์วิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ชนิดต่าง ๆ เซลล์

เมมเบรน โครงสร้างและคุณสมบติัของกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดลักษณะพนัธุกรรม ข้อมูล

พนัธุกรรม การกลายพนัธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการจาํลองแบบ การคดัลอกแบบ และ

การสร้างโปรตีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมกระบวนการรวมตวัของดีเอ็นเอ การ

ตรวจสอบพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 

 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   การควบคุมระดบัโมเลกุลและเซลล ์ 2(2-0-4) 

  Molecular and Cellular Regulation 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ชีวโมเลกุลและสารพนัธุกรรมในกระบวนการต่าง ๆ ระดบัเซลล์  โครงสร้างและการ

ควบคุมยีนในโปรคาริโอทและยูคาริโอท บทบาทการแสดงออกของยีนต่อพฒันาการของสิงมี- 

ชีวิตชันสูง กระบวนการทีเกียวข้องกับการส่งสัญญาณและการสือสารระดับเซลล์  การเพิม

จาํนวนและการอยูร่อดของเซลล ์

 The molecular and genetic of cellular processes; gene structure and regulation in 

prokaryotes and eukaryotes; role of gene expression in the development of the complex 
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organisms; related processes with cell signaling and communication, cell proliferation and 

survival 

 

328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์ 2(2-0-4) 

 Technology of Protein and Enzyme 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบตัิทางเคมีกายภาพของโปรตีนและเอนไซม ์

สมบติัทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับเตรียมโปรตีนและเอนไซม์ทงัจาก

ธรรมชาติและรีคอมบิแนนท์ตลอดจนทาํให้บริสุทธิ การประยุกต์ใช้โปรตีนและเอนไซม์ด้าน   

ต่าง ๆ ในระดบัห้องปฏิบติัการและอุตสาหกรรม 

 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  อณูชีววทิยาประยุกต ์ 2(2-0-4)   

 Applied Molecular Biology 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ทฤษฎี แนวคิดรวบยอดเชิงประยุกต์ และเทคนิคการวิจยั ทีมีการพฒันาหรือกําลัง

พฒันา เพือใช้ตรวจหากลไกระดบัโมเลกุลทีเซลล์ใชข้อ้มูลทางพนัธุกรรมในการผลิตอาร์เอ็นเอ

และโปรตีน    หัวขอ้เทคโนโลยีและเทคนิคจาํเพาะครอบคลุมถึงการประยกุต์ใชเ้ทคนิค PCR การ

สร้างและปรับเปลียนเวคเตอร์ เทคนิคการเปลียนแปลงยีนแบบ 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 การแสดงออกของยีนและความสัมพนัธ์ในการ

ทาํงานระหวา่งยนีต่าง ๆ 

 Theory, applied concepts and research techniques those are developed or developing 

to explore the molecular mechanisms by which cells use genetic information to produce RNAs 

and proteins; topics of the particular technologies and techniques include applied PCR 

techniques, vector construction and modification, site-direct mutagenesis; the usage of the 
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techniques such as transgenic and knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel 

electrophoresis, and affinity chromatography, gene expression and inter-relationship of genes 

 

328-615 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาประยกุต ์ 1(0-3-0)   

 Applied Molecular Biology Laboratory 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 ปฏิบัติการผสมผสานอย่างต่อเนืองด้วยเทคนิคขันสูงทางเทคโนโลยีโปรตีน และ

ชีววิทยาโมเลกุล ครอบคลุมถึงการก่อกลายพนัธ์ุในโครงสร้างยีนด้วยปฏิกิริยา PCR การแยก    

อาร์เอ็นเอและการตรวจการแสดงออกของยีนด้วย RT-PCR การวิเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีน

ในแบคทีเรียและเซลลส์ัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม 

 A series of integrated laboratory exercises with a variety of advanced protein and 

molecular biology techniques, including mutations within structural genes through the 

polymerase chain reaction (PCR); isolation of RNA and determination of gene expression by 

RT-PCR; analysis of recombinant proteins in bacteria and mammalian cells 

 

328-616    เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์    2(2-0-4)                                     

  Modern Techniques in Genetic Engineering  

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ การดดัแปลงพนัธุกรรมและการยบัยงัการ

แสดงออกของยีนแบบถาวรในสัตว์ เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี 

การวเิคราะห์โครงสร้างของโปรตีน อนัตรกิริยาระหวา่งโปรตีน 

 Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout animals; siRNA 

technology; antibody production; immunohistochemistry; analysis of protein structure; protein-

protein interaction 
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328-621 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 

 Plant Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 โครงสร้างและการทาํงานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของ    

ชีวโมเลกุลของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช กระบวนการหายใจที

ต่อตา้นผลของไซยาไนด์ พนัธุศาสตร์ของพืช ชีวเคมีของยางพาราและการประยกุตใ์ช ้

 Structure and function of plant cells; biosynthesis and degradation of biomolecules 

in plants; photosynthesis; nitrogen fixation; plant hormones; cyanide resistant respiration; plant 

genetics; biochemistry of rubber plants and applications 

 

328-651 ชีวเคมีคลินิกขนัสูง   3(2-3-4) 

 Advanced Clinical Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 องคป์ระกอบ สมบติัและหนา้ทีของโลหิต เมแทบอลิซึมของโปรตีนในพลาสมา ความ

ผิดปกติของฮีโมโกลบิน   การทาํงานของไตและตบัทีเกียวขอ้งในเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 

ต่าง ๆ ชีวเคมีของฮอร์โมนและพยาธิสภาพทีเกียวขอ้ง หลกัการและเทคนิคการตรวจสอบทาง

คลินิก 

 Composition, properties, and functions of blood; metabolism of proteins in plasma, 

hemoglobin abnormalities; liver and kidney function in relation to metabolism of various 

biomolecules; biochemistry of hormone and related pathological conditions; principle and 

techniques used in clinical diagnosis 

 

328-673    สัมมนาทางชีวเคมี 3        1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry III 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 



 

 27 

328-674    สัมมนาทางชีวเคมี 4         1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry IVI 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 

328-675    สัมมนาทางชีวเคมี 5         1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry V 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 

328-676    สัมมนาทางชีวเคมี 6          1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry VI 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 

328-677    สัมมนาทางชีวเคมี 7          1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry VII 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-678    สัมมนาทางชีวเคมี 8          1(0-2-1) 

 Seminar in Biochemistry VIII 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 สัมมนาในหวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการนาํเสนอ

และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 

 

328-681    หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี   1(1-0-2) 

  Special Topics in Biochemistry 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 หวัขอ้ทีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ในสาขาชีวเคมี 

 Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry 
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3.2 ชือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ที เลขประจาํตวั 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง 

วชิาการ 

ชือ-สกลุ คุณวฒิุการศึกษา ระดบัตรี-โท-เอก  

และสถาบนัทีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

และผลงาน 

ทางวชิาการ 

1 3-1005-02485-74-8 รศ. นางประภาพร   

อุทารพนัธุ ์

วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอนัดบั ),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517 

วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519 

ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525 

ดูภาคผนวก ง 

2 3-8101-00327-87-4 รศ. นางนนัทา   

เชิงเชาว ์

วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอนัดบั ),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524 

Ph.D. (Biochemistry), Florida State 

University, U.S.A, 2530 

ดูภาคผนวก ง 

3 3-1018-01295-38-1 รศ. นางพรทิพย ์  

ประพนัธ์พจน์  

วท.บ. (ชีวเคมี),    

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2527 

วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2530 

Ph.D. (Biochemistry and Molecular 

Biology), U. of Melbourne, 

Australia, 2542 

ดูภาคผนวก ง 

4 3-8499-00240-81-0 ผศ. นายเดชา   

เสริมวทิยวงศ ์

B.A. (Molecular Cellular and  

Developmental Biology), U. of 

Colorado at Boulder, U.S.A., 2543 

Ph.D.  (Biochemistry and 

Molecular Biology), Pennsylvania 

State Univ., U.S.A., 2549 

ดูภาคผนวก ง 

5 3-9298-00110-17-4 อาจารย ์ นางสาวลดัดา  

ลีละวฒัน์วฒันา 

วท.บ. (วาริชศาสตร์  เกียรตินิยม 

อนัดบั 1), ม. สงขลานครินทร์, 2542 

วท.ม. (ชีวเคมี),   

ม. สงขลานครินทร์, 2546 

ปร.ด. (ชีวเคมี),  

ม. สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก ง 

6 3-8601-00525-44-7 อาจารย ์ นางสาวอรณิชา  

รัตนาภรณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ   
เกียรตินิยมอนัดบั ),  

ม. สงขลานครินทร์,  2544 

ปร.ด. (ชีวเคมี), 

ม. สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก ง 
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ที เลขประจาํตวั 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง 

วชิาการ 

ชือ-สกลุ คุณวฒิุการศึกษา ระดบัตรี-โท-เอก  

และสถาบนัทีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน  

และผลงาน 

ทางวชิาการ 

7 3-9099-00347-12-5 อาจารย ์ นายฐณะวฒัน์   

พิทกัษพ์รปรีชา 

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์ เกียรตินิยม 

อนัดบั 2), ม. สงขลานครินทร์, 2547 

ปร.ด. (ชีวเคมี),  

ม. สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก ง 

8 1-9206-00101-19-3 อาจารย ์ นางสาวพนัทิพา   

รุณแสง 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทวัไป เคมี-

ชีววทิยา), ม. สงขลานครินทร์, 2551 

ปร.ด. (ชีวเคมี), 

ม. สงขลานครินทร์, 2557 

ดูภาคผนวก ง 

9 1-1599-00026-37-1 อาจารย ์ นางสาวอารตีย ์  

อรุณเกษร 

วท.บ. (ชีววทิยา  เกียรตินิยม 

อนัดบั 1),  ม. เชียงใหม่, 2551 

ปร.ด. (อณูพนัธุศาสตร์และพนัธุ

วศิวกรรมศาสตร์), ม. มหิดล, 2558 

ดูภาคผนวก ง 

 

3.2.2 อาจารย์พเิศษ  

        ไม่มี  

4.  องค์ประกอบเกยีวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

   ไม่มี 

5.  ข้อกาํหนดเกยีวกบัการทําโครงงานหรืองานวจัิย  

 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

  การดาํเนินงานวิจยัเพอืวทิยานิพนธ์ ใหมี้การดาํเนินการดงันี 

5.1.1 นกัศึกษาเลือกงานทีสนใจเพือจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์ ร่วมกบัคณะกรรมการที

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

5.1.2 จดัทาํและนาํเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์   ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง   และดาํเนิน 

การสอบวดัคุณสมบติัให้แลว้เสร็จ ภายในภาคการศึกษาที 2 นบัตงัแตล่งทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 

5.1.3 จดัทาํรายงานความกา้วหนา้การทาํวจิยัเพือวทิยานิพนธ์   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสูตร ทุก 6 เดือน 

5.1.4 ดาํเนินการวจิยั ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเวลาทีหลกัสูตรกาํหนด ดงันี  

 หลกัสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ภายในเวลา  3  ปีการศึกษา 

 หลกัสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 ภายในเวลา  5  ปีการศึกษา 

5.1.5 มีการเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ   อยา่งนอ้ย   1 ครัง และนาํเสนอ 

ผลงานในทีประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ครัง    
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. .  หลกัสูตรทงัแบบ  และ แบบ 2 มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานการวจิยัในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาติทีอยูใ่นฐานขอ้มูล Web of Science, Scopus อยา่งนอ้ย 1 เรือง สาํหรับหลกัสูตรแบบ 

1 ตอ้งมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติทีมีมาตรฐานอยูใ่ฐานขอ้

มูลที สกอ.รับรอง อีกอยา่งนอ้ย 1 เรือง รวมเป็นอยา่งนอ้ย  เรือง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นการวิจยั ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ การจดัทาํและ

นาํเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ การทาํวจิยัเพอืวทิยานิพนธ์ การวเิคราะห์แกไ้ขปัญหางานวจิยั การ

นาํเสนอความกา้วหนา้และเขียนรายงานการวิจยั การนาํเสนอผลงานวิจยัในทีประชุมทางวชิาการ 

และการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัในวารสารวชิาการ 

5.2.2 มีทกัษะการทาํงานดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบัผูอื้น มีความรับผดิชอบและสามารถวาง

แผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

5.2.3 มีทกัษะการใชสื้อตา่ง ๆ ในการนาํเสนอผลงานวิจยั อาทิ โปสเตอร์ และ power point 

5.2.4 มีการพฒันาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทาํวจิยั 

5.3 ช่วงเวลา  

5.3.1 เริมภาคการศึกษาที 1 ของปีการศึกษาที 1 สําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1.1 จนสินสุด

เวลาทีหลกัสูตรกาํหนดตามขอ้ . .  

5.3.2 เริมภาคการศึกษาที 2 ของปีการศึกษาที 1 สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1.2 และ 2.1 

จนสินสุดเวลาทีหลกัสูตรกาํหนดตามขอ้ . .  

5.3.3 เริมภาคการศึกษาที 1 ของปีการศึกษาที 2 สําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 2.2 จนสินสุด

เวลาทีหลกัสูตรกาํหนดตามขอ้ . .  

5.4  จํานวนหน่วยกติ 

5.4.1 48  หน่วยกิต สําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 

5.4.2 72 หน่วยกิต  สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 

5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 บณัฑิตวิทยาลยั คณะ และภาควชิา/หลกัสูตร จดัปฐมนิเทศเพือให้คาํแนะนาํการลง 

ทะเบียน และดาํเนินการเกียวกบัรายวชิาวทิยานิพนธ์ 

5.5.2 แต่งตงัประธานหลกัสูตรเป็นอาจารยที์ปรึกษาทวัไป ทาํหนา้ทีใหค้าํแนะนาํเบืองตน้ 

รวมทงัประสานงานรายวชิา 

5.5.3 ชีแจงรายละเอียดรายวชิาแก่นกัศึกษาพร้อมตอบขอ้ซกัถาม 

5.5.4 แต่งตงัคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทาํหนา้ทีใหค้าํแนะนาํวธีิการสืบคน้ขอ้มูล 

วธีิการจดัเตรียมโครงร่างวทิยานิพนธ์ วธีิการเขียนรายงานผลการวจิยั การจดัเตรียมและใชสื้อ     

ต่าง ๆ เพอืการนาํเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์และรายงานผลการวจิยัต่อคณะกรรมการพิจารณา 
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5.5.5 อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั นดัพบนกัศึกษาเพอืให้คาํปรึกษาตา่ง ๆ รวมทงัเตรียม

ขอจริยธรรมการวจิยัหากทาํการศึกษาในสัตวท์ดลองหรือในมนุษย ์

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกั  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)    และกรรมการทีเป็นอาจารยป์ระจาํ     รวมอย่าง

น้อย  4  คน ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพือทาํ

หน้าทีพิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้สามารถดาํเนินการวิจยัและไดผ้ล

งานทีดี มีระยะเวลาของการดาํเนินงานเหมาะสมกบัเวลาทีกาํหนดในหลกัสูตร  

5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าทีประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยเพือ

วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา พร้อมใหข้อ้เสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทาํหนา้ทีตรวจ พิจารณา และประเมินผลงานวิจยั เมือ

นกัศึกษาไดเ้สร็จสินการดาํเนินงานวจิยัและเตรียมรายงานผลการวจิยัแลว้ 

5.6.4 นักศึกษาผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ เมือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ประเมิน

ผลการวิจยัและสรุปความเห็นให้ไดรั้บสัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatifactory) หรือ X 

(Excellent) ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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หมวดท ี4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

        1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

.  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และ 

      สร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการ 

-  กระตุน้และฝึกใหน้กัศึกษาคิดวเิคราะห์อยา่ง  

   สร้างสรรค ์ผา่นรายวชิาสัมมนา 

-  ฝึกการคน้ควา้ ทบทวนผลงานทางวชิาการใน    

   อดีต เพอืประมวลความคิด นาํสู่การสร้างสรรค ์ 

   ผลงานใหม่ หรือสานต่องานในอดีต 

1.2  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  

       ดว้ยเหตุและผลอยา่งเป็นระบบ   

        

- ฝึกวธีิการแกไ้ขปัญหาโจทยง์านวจิยั ผา่นรายวชิา 

  วทิยานิพนธ์  

1.3 มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ เพอืงาน 

     วิจยัและการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ 

       

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฝึกทกัษะ 

  ภาษาองักฤษ  ทีจดัโดยคณะและมหาวทิยาลยั 

- จดัใหน้กัศึกษาทุกคน นาํเสนอสัมมนาเป็นภาษา 

  องักฤษ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง นบัตงัแตล่ง  

  ทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์ ตลอดแผนการศึกษา 

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์   

   และ/หรือเขียนรายงานความกา้วหนา้การทาํวจิยั 

   เพอืวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

-  กาํหนดการเขียนวทิยานิพนธ์ และนาํเสนอ 

   วทิยานิพนธ์เพอืการสอบเป็นภาษาองักฤษ 

-  สนบัสนุนการนาํเสนอผลงานในทีประชุม  

   วชิาการเป็นภาษาองักฤษ 

1.4 การวางแผนการทาํงาน การติดต่อสือสาร  

      การทาํงานร่วมกบัผูอื้น มีมนุษยสัมพนัธ์  

      คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

- ส่งเสริมการวางแผนการทาํงาน การทาํงานเป็น  

  ทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี มีคุณธรรม  

  จรรยาบรรณ จริยธรรม ผา่นกิจกรรม โครงการ 

  บริการชุมชนต่าง ๆ ทีจดัโดยคณะ/มหาวทิยาลยั 

- ส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะ  

  หรือร่วมฝึกโครงการตา่ง ๆ 

- มีอาจารยที์ปรึกษาคอยดูแล  เอาใจใส่  ให ้

  คาํปรึกษา 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซือสัตย์สุจริต รวมทงัการ

ตระหนกัถึงคุณค่าของสิงมีชีวิต สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

3. มีภาวะความป็นผูน้าํทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น สามารถ

ทาํงานด้วยตนเองและ/หรือเป็นทีมได ้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทาง

วชิาการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

5. มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและอาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. สร้างวฒันธรรมการมีระเบียบวินัย   โดยมีอาจารยเ์ป็นตน้แบบ   และเน้นการเข้าชัน

เรียนใหต้รงเวลา 

2. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตยใ์นการสอนทุกรายวชิา  

3. มีการยกยอ่งนกัศึกษาทีทาํดี เสียสละ 

4. ฝึกฝนความรับผิดชอบ โดยจดัให้มีกิจกรรมกลุ่ม   รวมทงัให้รู้หน้าทีการเป็นผูน้าํและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม ในรายวชิาปฏิบติั สัมมนา และวทิยานิพนธ์ 

  2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินความรับผิดชอบ  การมีระเบียบวินัย  จากการตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรียน  

การส่งงานทีไดรั้บมอบหมาย หรือส่งรายงานความกา้วหน้าการทาํวิจยัเพือวิทยานิพนธ์ 

ตามระยะเวลาทีกาํหนด  

. ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้าํ  การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  สามารถทาํงานด้วย

ตนเองและ/หรือเป็นทีมได ้สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดจ้ากการให้/เขา้

ร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินผลจากวชิาวทิยานิพนธ์ 

3. ประเมินความซือสัตย ์ จริยธรรม  จากจาํนวนการทุจริตในการสอบ  และ การลอกเลียน

ผลงานวจิยัของผูอื้น 

2.2 ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นองค์ความรู้ และเทคนิคการวิจยัในสาขาวิชาชีวเคมีระดบั 

สูง ตลอดจนความรู้ทีเกิดจากงานวิจยัทีศึกษาค้นควา้ ทงัในแนวกวา้งและเชิงลึก ซึง
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มุ่งเนน้งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตที้มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

อาทิ ยางพารา หรือสัตวน์าํ   

2. มีทกัษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีวเคมี  สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางชีวเคมีในการแกไ้ขปัญหา ใชป้ระกอบการคิดคน้องคค์วามรู้ 

 ใหม่ หรือต่อยอดองคค์วามรู้เดิม รวมทงัสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัทีเป็นประโยชน์อืน ๆ 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ทีเกิดจากการวจิยัสู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู้ทีไดศ้ึกษากบัความรู้

ในสาขาชีวเคมีกบัความรู้ในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. อาศยัการสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสูตร ได้แก่ การบรรยาย การนาํเสนอ 

การทดลอง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขียนรายงาน  

2. การเรียนรายวิชาปฏิบติัการ เพือฝึกฝนทกัษะการนาํเทคนิคพืนฐานทางชีวเคมีมาใช้ใน

การแกไ้ขปัญหา หรือสร้างสรรคผ์ลงานวจิยั 

3. กาํหนดให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยัในทีประชุมวชิาการระดบัประเทศ และ/หรือระดบั

ต่างประเทศ อยา่งนอ้ย 1 ครัง 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียนในการเรียนรายวิชา สอบภาคปฏิบติั การทาํรายงาน 

การใหส้ัมมนา การนาํเสนอผลงานวจิยั 

2. ประเมินผลจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวดัคุณสมบติั  และการสอบ

ป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

3. ประเมินผลจากผลงานตีพิมพใ์นวารสารทีปรากฏในฐานขอ้มูลวารสารมาตรฐาน เช่น 

ISI และ Scopus 

 2.3. ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถคน้ควา้ ประเมินและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้และ

การแกปั้ญหา การดาํรงอยู ่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมใหอ้ยูดี่มีสุขแบบพอเพียง 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริม สร้างสรรค์ โดยประยุกต์ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์

ทางชีวเคมี ในการแกปั้ญหาการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. คิดอยา่งมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และบริหารจดัการงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  2.3.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. การสอนรายวชิา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. จดัใหมี้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสัมมนา การจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

3. จดัให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์  ผา่นการวางแผนงานและการทาํวิจยั 

แบบกลุ่มหรือโดยตนเองในรายวิชาปฏิบติัการ 

4. การนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้งานวจิยัเพอืวทิยานิพนธ์       เพอืรับการประเมินและ 

     คาํแนะนาํ  สาํหรับการดาํเนินงานในขนัต่อไป  จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 

 คณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง การสัมมนา การจดัทาํ

โครงร่างวทิยานิพนธ์  

2. ประเมินจากผลสัมฤทธิของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 2.4  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความคิดริเริม   สามารถชีนาํ  วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และอยา่งเป็นระบบ โดยอยูบ่นพนืฐานวชิาความรู้ ทงัในแนวกวา้งและเชิงลึก  

2. สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชา พ ัฒนา และก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และ

มนุษยชาติ 

3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง และรับผิดชอบต่องานทีเผยแพร่ออกสู่

สังคม 

4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และตระหนกัถึงความสําคญัของการเรียนรู้เพือพฒันา

ตนเองและสาขาวชิาการ/วชิาชีพ อยา่งต่อเนือง 

5. สามารถสือสาร แลกเปลียนทศันคติ ขอ้มูลเชิงวชิาการต่าง ๆ กบับุคคลในสาขาวิชาการ

เดียวกนัหรือต่างสาขาไดห้ลากหลาย และสามารถสนทนาทงัภาษาไทยและภาษาต่าง 

ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.4.2.  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 

 ความรับผิดชอบ 

1. สอน สอดแทรกทศันคติและความรับผดิชอบในรายวชิาทีสอนตามหลกัสูตร 

2. จดัใหม้ีกิจกรรมกลุ่ม การนาํเสนองาน ในรายวชิาทีสอนตามหลกัสูตร 

3. จดัใหมี้กิจกรรมหรือให้เขา้ร่วมกิจกรรมทีใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคม   ที 

      คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัขึน 
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4. มอบหมายหนา้ทีการดูแล รักษา เครืองมือ/อุปกรณ์ส่วนกลางของภาควชิา ทีใชส้ําหรับ

งานวจิยัของนกัศึกษา 

5. จดักิจกรรมทางวชิาการเป็นกลุ่มตามสาขาเฉพาะทาง เช่น Journal Club, Lab meeting 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

  รับผดิชอบ 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวชิา ทีมีการส่งเสริมการทาํงานกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการทีจดั 

3. ประเมินผลจากความความถีของการซ่อมแซมเครืองมือ/อุปกรณ์ทีชาํรุด ทีเกิดจากความ 

      ผดิพลาดในการใชง้าน และรายงานการซ่อมแซมจากบริษทัทีรับผดิชอบดูแล 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข     การสือสาร        และการใช้เทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการใชก้ระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ แกไ้ข

ปัญหาในชีวติประจาํวนั  และในการปฏิบติังานในหนา้ทีได ้

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพือการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล การนาํเสนอขอ้มูล

และผลงาน การสือสาร และการแสวงหาความรู้ในสาขาวชิาชีวเคมี หรือทีเกียวขอ้ง  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีรายวิชาเลือก รายวิชาบังคบั และวิชาวิทยานิพนธ์ทีเป็นปฏิบัติการ ทีเน้นการคิด

วเิคราะห์เชิงตวัเลข  

2. จดัให้มีการนาํเสนอสัมมนาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง ตลอดแผนการศึกษา รวมทงัให้มีการ

นาํเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยายในทีประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ครัง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และ การ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ประเมินผลการเรียนรายวิชา จากการสอบขอ้เขียน การทาํรายงาน การนาํเสนอสัมมนา

ในรายวชิาสัมมนา หรือรายงานความกา้วหนา้ของการทาํวิจยัเพอืวทิยานิพนธ์ 

2. ประเมินผลจากการนาํเสนอผลงานในทีประชุมวชิาการ 
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3. แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี 

คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซือสัตยสุ์จริต รวมทงัการตระหนกัถึงคุณค่า

ของสิงมีชีวิต สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

3. มีภาวะความป็นผูน้าํทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น สามารถทาํงานดว้ย

ตนเองและ/หรือเป็นทีมได ้สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทางวชิาการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

5. มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและอาชีพ 

 ความรู้ 

1. มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นองคค์วามรู้และเทคนิคการวจิยั  ในสาขาวชิาชีวเคมีระดบัสูง  ตลอดจน 

 ความรู้ทีเกิดจากงานวจิยัทีศึกษาคน้ควา้ ทงัในแนวกวา้งและเชิงลึก ซึงมุ่งเนน้งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั

ทรัพยากรภาคใตที้มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรือสัตวน์าํ   

2. มีทกัษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีวเคมี สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต ์

ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแกไ้ขปัญหา ใช้ประกอบการคิดคน้องค์ความรู้ใหม่  หรือต่อยอดองค์

ความรู้เดิม รวมทงัสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัทีเป็นประโยชน์อืน ๆ 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ทีเกิดจากการวจิยัสู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู้ทีได้ศึกษากับความรู้ในสาขา

ชีวเคมีกบัความรู้ในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 ทกัษะทางปัญญา 

     1. สามารถคน้ควา้ ประเมินและวเิคราะห์ผลการวจิยั เพอืใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้และการแกปั้ญหา 

การดาํรงอยู ่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมใหอ้ยูดี่มีสุขแบบพอเพียง 

     2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริม สร้างสรรค ์โดยประยุกตค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางชีวเคมี ใน

การแกปั้ญหาการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     3. คิดอยา่งมีเหตุมีผล    สามารถวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ         และบริหารจดัการงานอยา่งมี 

          ประสิทธิภาพ 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      1. มีความคิดริเริม  สามารถชีนาํ  วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูอื้น    ไดอ้ยา่งเหมาะสมและอยา่ง   

          เป็นระบบ โดยอยูบ่นพนืฐานวชิาความรู้ ทงัในแนวกวา้งและเชิงลึก  

      2. สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิา พฒันา และก่อประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน สังคม และมนุษยชาติ 
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      3. มีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองและรับผดิชอบต่องานทีเผยแพร่ออกสู่สังคม 

      4. มีความรับผดิชอบ กระตือรือร้น   และตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้เพอืพฒันาตนเองและ 

          สาขาวชิาการ/วชิาชีพ อยา่งตอ่เนือง 

      5. สามารถสือสาร   แลกเปลียนทศันคติ   ขอ้มูลเชิงวชิาการต่าง  ๆ   กบับุคคลในสาขาวชิาการเดียวกนั 

หรือต่างสาขาได้หลากหลาย และสามารถสนทนาทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการใชก้ระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์  ในการคิดวเิคราะห์    แกไ้ขปัญหาใน

ชีวติประจาํวนั  และในการปฏิบติังานในหนา้ทีได ้

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ เพือการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล การนาํเสนอขอ้มูลและผลงาน การสือ 

สาร และการแสวงหาความรู้ในสาขาวชิาชีวเคมี หรือทีเกียวขอ้ง  
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แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ 

ทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สือสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

328-503  เทคโนโลยขีองเซลล ์                    

328-505  ชีวเคมีขนัสูง 1                    

328-506  ชีวเคมีขนัสูง 2                    

328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา                    

328-509 ชีวเคมีทางทะเล                    

328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน                    

328-513  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี                    

328-514  ปฏิบติัการทวัไปทางชีวเคมี                    

328-515  เทคนิคจาํเป็นสําหรับงานวจิยัชีวเคมี                    

328-516  เทคนิคสําหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลล์และ                      

               การแพทย ์                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ 

ทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สือสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

328-531 การทดลองทางชีวเคมี                    

328-563 หลกัโภชนาการ                    

328-601 พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล                    

328-603  เซลล์ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล                    

328-604  การควบคุมระดบัโมเลกุลและเซลล ์                    

328-613  เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์                     

328-614 อณูชีววทิยาประยุกต ์                    

328-615 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาประยกุต ์                    

328-616  เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์                      

328-621 ชีวเคมีของพืช                    

328-651 ชีวเคมีคลีนิกขนัสูง                    

328-671  สัมมนาทางชีวเคมี 1                    

328-672  สัมมนาทางชีวเคมี 2                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ 

ทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สือสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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 หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี                     

328-  วทิยานิพนธ์                    

328-792 วิทยานิพนธ์                    

328-793 วิทยานิพนธ์                    
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หมวดท ี5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ 

ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนกัศึกษาโดย 

1. เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาทีเรียนในรายวิชา ทีเปิดสอนโดยหลกัสูตรในแต่ละปี  

เพอืนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวชิา 

2. ทบทวนเนือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มอาจารยผู์ส้อนราย 

วิชา เพือให้เกิดความสัมพนัธ์และต่อเนือง รวมทงัเทียบเคียงกบัตาํรา บทความทางวิชาการ 

หรือผลงานวจิยั เพอืให้เกิดการพฒันาเนือหาให้ทนัสมยัและมีมาตรฐานทางวชิาการ 

3. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระบบการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1. ภาวะการณ์ไดง้านทาํของดุษฎีบณัฑิต  

2. ความพึงพอใจของดุษฎีบณัฑิตต่อหลกัสูตรในการประกอบอาชีพ 

3. ผลการประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

4. ความพึงพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิต 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาตอ้ง  

1. สอบผา่นภาษาองักฤษ ตามเกณฑที์บณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

2. นกัศึกษาตอ้งเสนอผลงานวจิยัเพือวิทยานิพนธ์  ต่อทีประชุมทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบั

นานาชาติอยา่งนอ้ย  ครัง    

3.  นกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1 ตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพือ

เป็นผูม้ีสิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขนัสุดทา้ย

โดยคณะกรรมการทีสถาบนัอุดมศึกษานันแต่งตงั ซึงจะตอ้งประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบนัและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยไดรั้บการยอม 

รับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ อยา่งนอ้ย 2 เรือง 
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4.  นกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 2 ตอ้งศึกษารายวชิาครบถว้นตามทีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้ง

ได้ระดับคะแนนเฉลียไม่ตาํกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการ

สอบวัดคุณ สมบัติ  (Qualifying Examination) เพือเป็นผู ้มี สิทธิขอทําวิทยานิพนธ์เสนอ

วทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขนัสุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีสถาบนัอุดมศึกษา

นนัแต่งตงั ซึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนัและตอ้งเป็น

ระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได ้สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

5.  ขอ้กาํหนดอืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั    

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ) 

 

หมวดท ี6 การพฒันาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

1. จดัให้มีอาจารยพี์เลียง ทาํหน้าทีให้คาํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาด้านการจดัการเรียนการสอนใน

หลกัสูตรและงานวจิยัทีเชือมโยงกบับณัฑิตศึกษา 

2. สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จดัโดยมหาวิทยาลัย เพือให้ความรู้    

ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั รวมทงับทบาทหนา้ทีและ

จรรยาบรรณของอาจารย ์มีทกัษะเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรมแก่นกัศึกษาในรายวชิาทีสอน การใชสื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการเรียนการ

สอน รวมทงัสนบัสนุนให้เขา้ร่วมอบรมการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการเรียนการสอนอืน ๆ 

ทีจดัขึนทงัในและนอกมหาวทิยาลยั 

3. มอบหมายให้อาจารยใ์หม่ศึกษาคน้ควา้ จดัทาํเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสอนในหัวขอ้ทีอาจารย์

ใหม่มีความรู้และถนดัอยา่งพอเหมาะ เพอืสอนโดยมีอาจารยพ์เีลียงใหค้าํแนะนาํ 

4. มอบหมายให้ดูแล ประสานงานรายวิชา ร่วมกบัอาจารยที์มีประสบการณ์ เพือเรียนรู้การจดัการ 

และการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 

5. ผลกัดนัให้ทาํงานดา้นวจิยัควบคู่กบังานดา้นการเรียนการสอน รวมทงัสนบัสนุนการเขา้อบรมการ

พฒันาสมรรถภาพอาจารยใ์หม่ในการทาํวจิยั เพือใหม้ีพฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจในวิชาการที

ทนัสมัย รวมทงัมีประสบการณ์ด้านการวิจยั เป็นประโยชน์สําหรับการสอนในรายวิชาและ

สามารถให้คาํแนะนาํการทาํวจิยัเพอืวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาในทีปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.  การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

1. มีการจดัการอบรมดา้นการจดัการเรียนการสอน การวดั การประเมินผล การวิจยั การผลิตผล

งานทางวชิาการ โดยคณะและมหาวทิยาลยั 

2. การจดักลุ่มผูส้อนในแต่ละรายวิชา เพือให้มีการทาํงานร่วมกนัและแลกเปลียนประสบการณ์

ระหวา่งอาจารย ์ ไดม้ีโอกาสฝึกฝนหนา้ทีของผูป้ระสานงานรายวชิาและผูร่้วมสอน 

3. ส่งเสริมและจดัการแลกเปลียนประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ระหว่างอาจารยใ์น

หลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน ๆ  

1. กาํหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ต้องเข้าร่วมการอบรม หรือประชุม 

สัมมนาวชิาการ ทีจดัขึนภายในและ/หรือภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

2. กาํหนดเป็นภาระงานของอาจารยใ์นหลกัสูตรทุกคน ตอ้งทาํวจิยั และ/หรือผลิตผลงานทางวชิา 

การในรูปแบบต่าง ๆ หรือ นาํเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

 

หมวดท ี7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรฯ กาํหนดการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร โดยมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพ 6 ดา้น คือ 

1.  การกาํกบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํกบัให้หลกัสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเรืองคุณสมบัติและจาํนวนของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารยที์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ภาระงานและผลงานวิจยัของอาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที

กาํหนด 

 หากมีประเด็นใดทีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งประชุมหาทางแกไ้ข 

และอาจตอ้งประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

2.  บัณฑิต 

 2.1  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตทุกปีที

ดาํเนินการโดยมหาวิทยาลยั เพือนาํขอ้มูลเขา้สู่ทีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และอภิปราย

เพอืหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตร 

 2.2  การได้งานทําหรือผลงานวจิัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
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   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการตีพิมพ์ของผูส้ําเร็จการศึกษา ทงันีลกัษณะและ

จาํนวนผลงานดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าทีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยทีประชุมของคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร และอภิปรายเพือหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตรต่อไป 

3.  นักศึกษา 

 3.1  การรับนักศึกษา 

   คณ ะกรรมการบริห ารห ลัก สูตรกําห นดวิ ธีการรับนักศึกษ าให้สอดค ล้องกับ ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และเกณฑ์ของบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพือ

ประเมินวิธีการรับนักศึกษาทีใช้ และสํารวจความเห็นของนักศึกษาในชันปีแรกในประเด็นนี ข้อมูล

ดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยทีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอภิปรายเพือหาวิธีปรับปรุง

การดาํเนินงานตอ่ไป 

 3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้คาํปรึกษาแนะนาํการเตรียมความพร้อมเพือแกไ้ขปัญหาของ

นกัศึกษาก่อนเขา้เรียน รวมทงักาํหนดแนวทางการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในระหวา่งการศึกษา ดงันี 

   ก. อาจารยท์ีปรึกษาทวัไป ทาํหน้าทีให้คาํปรึกษาดา้นการศึกษาและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตลอดจน

เรืองอืน ๆ  ตามความจาํเป็น อาจารย์ทีปรึกษาทัวไปทําหน้าทีจนกว่านักศึกษามีอาจารย์ทีปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกั 

   ข. อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทาํหนา้ทีให้คาํปรึกษาเรืองการทาํวิจยัเพือวิทยานิพนธ์และ

เรืองอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

   ค. หลกัสูตรฯ จดัให้มีการรายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง ตลอดจนมี

การติดตามความกา้วหน้าของวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในทีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ทุกครัง 

   ง. ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัการเรียนการสอนทีสอดคล้องกบักลยุทธ์ฯ ทีกาํหนดในหมวดที 4 

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา มคอ.3 วา่กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานทีกาํหนด 

   จ. ผูป้ระสานงานรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการเรียนการสอนดงัทีระบุไวใ้น มคอ.3 และ

จดัทาํ มคอ.5 เพือประมวลผลการจดัการเรียนการสอน แลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพือ

พิจารณาผลดงักล่าว ร่วมกนัผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิทีจดัโดยคณะฯ ไปใชเ้พือพฒันาการเรียน

การสอนในปีการศึกษาถดัไป  
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 3.3  ผลทเีกดิกบันักศึกษา 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร สํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรใน

เรืองการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์การใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์ สิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นกัศึกษาทงัในเรืองทีเกียวกบั

การวดัและประเมินผล และเรืองอืน ๆ 

4.  อาจารย์ 

 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

   การประกนัคุณภาพในส่วนของการบริหารและพฒันาอาจารยม์ีรายละเอียดดงันี 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตังอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยผูไ้ดรั้บการแต่งตงัตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   คณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษาประจาํคณะพิจารณารายชือทีเสนอและส่งเรืองต่อไปยงัมหาวทิยาลยั 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดแนวทางบริหารอาจารยเ์พือให้ไดอ้าจารยท์ีมีคุณสมบตัิ

ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทงัในดา้นวุฒิการศึกษาและตาํแหน่งวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร

อย่างต่อเนือง โดยกาํหนดแผนพฒันาบุคลากรของหลักสูตรฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม ประชุม 

สัมมนา การดูงานระยะสันทงัในและต่างประเทศ การทาํวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ การลาเพิมพูนความรู้ทาง

วชิาการ และการขอตาํแหน่งทางวชิาการ โดยนาํความตอ้งการพฒันาตนเองของอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เขา้

พิจารณาในทีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพอืหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

ค. การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีเป็นอาจารยใ์หม่ ตามระบุไวใ้นหมวด 6 การ

พฒันาอาจารย ์

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามขอ้มูล ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีมีวุฒิปริญญา

เอก ร้อยละของอาจารยที์มีตาํแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และ

จาํนวนบทความของอาจารย์ทีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus/ISI ต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร โดยกาํกบัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นในเรืองนี และอภิปราย

เพอืหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

 4.3  ผลทเีกดิกบัอาจารย์ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะฯในการจัดทําแผนระยะยาวในเรือง

อตัรากาํลงั แผนสรรหา แผนธาํรงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนสํารวจความพึง
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พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดม

ความเห็นในเรืองนีทุกปี และอภิปรายเพอืหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

5.  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนือหาสอดคล้องตาม

ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของหลักสูตรทีเปลียนไป ให้

ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ รวมทงัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดผูป้ระสานงานหลกัและ/หรือผูป้ระสานงานร่วมทุก

รายวชิา ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัทาํ มคอ.3 และกาํหนดผูส้อนทีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง รวมทงั

ดาํเนินให้มีการประเมินรายวิชา การประเมินอาจารยผ์ูส้อน และการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ โดย

นกัศึกษา 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดแนวทางการแต่งตงัอาจารยท์ีปรึกษาและการช่วยเหลือ

กาํกบัติดตามการศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตงัอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัความสนใจในการทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานภาระงานของ

อาจารยที์ปรึกษา 

   ค. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดให้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความกา้วหนา้ในการทาํ

วทิยานิพนธ์ 

 5.3  การประเมินผู้เรียน 

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไวใ้น 

มคอ.2 ของหลกัสูตรภายใต้หัวขอ้ การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกบัระบบ กลไกหรือ

แนวทางควบคุมดูแลให้คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา 

6.  สิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ร่วมกบัคณะฯ จดัระบบเพอืให้มีสิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ดงันี 

 6.1  การบริหารงบประมาณ 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผน จดัทาํ สํารวจความตอ้งการสิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

อาจารย์ผูส้อนและผูเ้รียน อาทิ ตํารา สือการเรียนการสอน/โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดุครุภัณฑ์ทาง

วทิยาศาสตร์ให้มีอยา่งเพียงพอ แลว้เสนอต่อคณะฯเพอืจดัสรรงบประมาณ เพอืดาํเนินการจดัซือตอ่ไป 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทมีีอยู่เดิม  
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ก. สถานทีและอุปกรณ์การสอน 

                  สถานทีสาํหรับการเรียนการสอนคือห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการของภาควชิาชีวเคมี  และของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ข. ห้องสมุด หนงัสือและตาํราทีใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

     สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร และห้องสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีหนงัสือและตาํรา ตลอดจนวารสารทางวชิาการระดบัชาติและ

นานาชาติ ในสาขาวชิาชีวเคมีและสาขาอืนทีเกียวขอ้ง สาํหรับใชค้น้ควา้ประกอบการเรียนการสอน

และการดาํเนินการวจิยัเพือวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 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. การคน้ควา้ฐานขอ้มูลและวารสารจาก CD-ROM และ internet 

    สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ยงัมีฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทงัในรูปแบบ

ซี ดีรอ ม  แ ล ะอ อน ไล น์  อ าทิ  Life Science Collection, Science Citation Index, PubMed, Web of 

Sciences เป็นตน้และมีระบบเครือข่ายสารสนเทศ สําหรับการสืบคน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ร่วมกับภาคีห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai University E-Book Net) รวมทงับอกรับฐานข้อมูล

ออนไลน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ ACS Publication, Nature Publication Group, Springer 

Link และ Science Direct เป็นตน้ 
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพมิเติม 

ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานและนาํเสนอสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการ

จดัซือหนงัสือและตาํราทีเกียวขอ้ง เพือบริการใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการ

เรียนการสอน โดยอาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชือหนงัสือ ตลอดจนสืออืน ๆ 

ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอภาควิชาฯเพือจดัหาสือการสอน   และเครืองมือสําหรับ

คน้ควา้ความรู้ด้วยตนเอง   อาทิ     เครืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  และจุดเชือมต่อรับ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ  

ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอภาควิชาฯ เพือจดัหาเครืองมือ/ครุภณัฑ์ทีจาํเป็น และ

ทนัสมยั   ใหเ้พียงพอสาํหรับการวจิยัของนกัศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตร 

 6.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นเพือประเมินความเพียงพอของสิงสนับสนุน

การเรียนรู้ ประกอบกบัผลการสํารวจความเห็นของนักศึกษาในประเด็นนี เพือพิจารณาในทีประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และอภิปรายเพอืหาวธีิปรับปรุงการดาํเนินงานในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดชันีบ่งชีผลการดาํเนนิงาน ปีท ี1 ปีท ี2 ปีท ี3 ปีท ี4 ปีท ี5 

)  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีการประชุมหลกัสูตรเพอืวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ

สองครัง โดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกครัง 

X X X X X 

)  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 
X X X X X 

)  มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการ 

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

X X X X X 

)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนิน 

การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6  

ภายใน 30 วนั หลงัสินสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามมหาวทิยาลยั/ 

สภาวชิาชีพกาํหนด  ภายใน 60 วนัหลงัสินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ทีกาํหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของราย 

วชิาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน  X X X X 
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หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาํเนินงานทีรายงานใน 

ผลการดาํเนินการของหลกัสูตรปีทีผา่นมา 

8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ 

ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
X X X X X 

9)  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 
X X X X X 

10)  จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ 

พฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X X 

11)  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/ดุษฎีบณัฑิตใหม่ ทีมี 

ต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉลียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  
X X X 

12)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิตทีมีดุษฎีต่อบณัฑิตใหม่

เฉลีย  ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
X X 

 

ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีทงัหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเนือง 2 ปีการศึกษา เพอืติดตามการ

ดาํเนินการตาม TQF ต่อไป ทงันีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

ของตวับ่งชีผลการดาํเนินงานทีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 

หมวดท ี8   การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชา เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ และ/หรือจากอาจารยผ์ูม้ีความรู้และประสบการณ์ 

2. การประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ เพือแกไ้ขปัญหาอนัอาจเกิดระหวา่งการทาํวจิยัเพือวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

3. การแลกเปลียนโดยสนทนากบันกัศึกษา เพือประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวชิา 

4. การประเมินจากผลสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ซึงใช้เป็น      

ตวัชีวดัว่า ผูเ้รียนมีความรู้และความเข้าใจในเนือหาทีเรียน เพือปรับปรุงวิธีการสอนให้มี    

ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

5. การประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  

 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1. การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวทิยาลยั 

2. การประเมินทกัษะการสอนของอาจารยใ์หม่ โดยคณะกรรมการประเมินทีแต่งตงัโดยภาควชิา 
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

1. การประเมินโดยนกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารยใ์นหลกัสูตร เพือทบทวนและปรับปรุงการจดั

แผนการเรียนใหเ้หมาะสม รวมทงัการจดัการเรียนการสอนใหม้ีเนือหาทีทนัสมยั  

2. การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินหลกัสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยา-

ลยั เพอืนาํผลการประเมินและคาํแนะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรในครังต่อไป 

3. การประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาแล้ว เพือติดตามผลการนําความรู้และ

ประสบการณ์ทีไดรั้บจากการศึกษาในหลกัสูตรไปใชใ้นการทาํงาน 

4. การประเมินโดยผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิต เพือสํารวจความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะเกียวกบัคุณภาพ

ของดุษฎีบณัฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

มีการประเมินตามตวับ่งชีผลการดาํเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพทีแต่งตงัโดยมหาวิทยาลยั โดยผ่านเกณฑ์การประเมินเมือมีการดาํเนินการขอ้ 1–5 และอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งชีผลการดาํเนินงานทีระบุไวใ้นแต่ละปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร  

1. อาจารยผ์ูส้อนนําผลการประเมินการสอน มาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน

รายวชิาทีตนรับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนาํผลประเมินรายวิชาในหลกัสูตร และผลการประเมินทวนสอบ

ผลสัมฤทธิของนักศึกษา ซึงมีการดําเนินการทุกปีมาทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทาง

ปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับปีการศึกษาถดัไป  

 3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร นาํผลการประเมินภาพรวมของหลกัสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบนั 

อาจารยผ์ูส้อน ดุษฎีบณัฑิต ผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิต และผูท้รงคุณวุฒิ มาทบทวน พิจารณา และนาํไป

แก้ไขปรับปรุงหลกัสูตร ตามรอบระยะเวลาทีกาํหนด ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
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    ส่วนท ี1 เปรียบเทียบแผนการศึกษา หมวดรายวชิาบงัคบั วชิาเลือกและวทิยานิพนธ์ 
 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทปีรับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

แผนการศึกษา 

ปริญญาเอก แบบ 2.2 

รายวชิาบงัคบั 

ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษาที  

328-505 ชีวเคมีขนัสูง       นก. 

 

วทิยานิพนธ์ 

เรียนวทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

ตงัแต่ภาคการศึกษาที 1 ปีการ 

ศึกษาที 2 ถึงภาคการศึกษาที 1 

ปีการศึกษาที 5 รวม 7 ภาค

การศึกษา 

แผนการศึกษา 

ปริญญาเอก แบบ 2.2 

รายวชิาบงัคบั 

ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษาที  

328-505 ชีวเคมีขนัสูง 1     2 นก. 

 

วทิยานิพนธ์ 

เรียนวทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

ตงัแต่ภาคการศึกษาที 1 ปีการ 

ศึกษาที 2 ถึงภาคการศึกษาที 2  

ปีการศึกษาที 5 รวม 8 ภาคการ 

ศึกษา 

 

 

 

- เพิมความเหมาะสมระหวา่งเนือหาของ 

วชิาบงัคบัและวชิาเลือกให้มีโอกาสเลือก 

เรียนหลากหลายขึน 

 

- หลกัสูตรเดิมวางแผนใหท้าํวทิยานิพนธ์  

7 ภาคการศึกษา และคาดหวงัใหท้าํวจิยั

เสร็จใน 4.5 ปี แต่ไม่มีนกัศึกษาคนใดทาํ

ไดต้ามแผนทีวางไว ้ในหลกัสูตรนีจึง

ปรับให้มีเวลาทาํวทิยานิพนธ์ครบ  ภาค

การศึกษา และมีเวลาเรียน 5 ปีเตม็ 

หมวดรายวชิา 

วชิาบงัคบั 

328-505 ชีวเคมีขนัสูง       นก. 

 

 

 
 

328-513 เทคนิคปฏิบติัการทาง 

              ชีวเคมี                   นก. 

 

 
 

วชิาเลือก 

328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน                

                                            3 นก. 

 

 

 

 

หมวดรายวชิา 

วชิาบงัคบั 

328-505 ชีวเคมีขนัสูง      2 นก. 

 

 

 
 

328-513 เทคนิคปฏิบติัการทาง    

              ชีวเคมี                    นก. 

 

 
 

วชิาเลือก 

328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน                  

                                            3 นก. 
 

328-616  เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุ       

               วศิวกรรมศาสตร์   2 นก. 

 

 

 

- ปรับลดเป็น 2 หน่วยกิต เพือเปิดโอกาส 

ใหเ้รียนเนือหานอ้ยลง ทาํวจิยัไดม้ากขึน  

สอนเป็นภาษาองักฤษคูข่นานถา้มีนกัศึกษา

ต่างชาติลงเรียน 
 

- ปรับเนือหาใหมี้เทคนิคทีทนัสมยัและ 

เพิมเทคนิคดา้นโมเลกลุระดบัยนี สอนเป็น

ภาษาองักฤษคูข่นานถา้มีนกัศึกษาต่างชาติ 

ลงเรียน 

 
 

- ปรับเนือหาใหเ้หมาะสมมากขึน 

 
 

- เพิมวชิาเลือกทีมีเนือหาทนัสมยั สอนเป็น 

ภาษาองักฤษคู่ขนานถา้มีนกัศึกษาต่างชาติ 

ลงเรียน 
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ส่วนท ี2 เปรียบเทียบสถาณการณ์ การพฒันาหลกัสูตร และหลกัการและเหตุผล     
 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทปีรับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

    1. ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ พนัธุ 

วศิวกรรมศาสตร์ ชีวสารสนเทศ นิติวทิยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร อีกทงัเทคนิคต่าง ๆ 

ทางชีวเคมีไดถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์ ทงัทางการแพทย ์เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

รวมทงังานสิงแวดลอ้มและการศึกษาประชากรของสิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ 

นอกจากนีความตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีมีเพมิมากขึนเรือย ๆ ตามการพฒันาของศาสตร์

เหล่านี 

2. ความรู้ทางชีวเคมี ไดมี้การพฒันาและเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วภายหลงัการรายงาน

การคน้พบโครงสร้างของสารพนัธุกรรมโดย Watson and Crick ใน 

ปี ค.ศ. 1953 ในปลายศตวรรษทีผา่นมา ไดมี้การพฒันาความรู้ไปจนถึงขนัการ ศึกษา

จีโนมมนุษยแ์ละสิงมีชีวติต่าง ๆ งานวจิยัวทิยาศาสตร์ชีวภาพในยคุหลงั 

จีโนม (post-genomics research) ตอ้งหนักลบัมาทาํการวเิคราะห์  พร้อมทงัมีการพฒันา

เครืองมือและเทคนิคต่าง ๆ เพอืการศึกษาชีวเคมีในระดบัโมเลกุล โดย เฉพาะโปรตีนและ

ดีเอน็เอมากขึน เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ  

ทีเกิดขึนในเซลลข์องสิงมีชีวติ ปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล ์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งโครงสร้าง หนา้ที การควบคุม เชือมโยงกนั ระหวา่งโปรตีนและดีเอน็เอ ตลอดจน

วถีิเมแทบอลิซึมต่าง ๆโดยองคร์วม เพราะความ  

ไม่สมดุลของสิงเหล่านี สามารถนาํสู่หรือเป็นสาเหตุสาํคญัต่อการเกิดโรคและอาการ

ผิดปกติของร่างกายมนุษยแ์ละสิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ การคน้พบองคค์วามรู้ใหม่และความ

เขา้ใจในชีวเคมี จะทาํใหส้ามารถคน้หาสารชีวโมเลกุลทีสามารถ 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

     ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ เทคนิคทาง

ชีวเคมีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทย ์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางดา้นความรู้เพอืช่วยเพมิ

มูลค่าสินคา้ทีมีความ สาํคญัทางเศรษฐกิจจึงมีความตอ้งการนกัวจิยัและ

บณัฑิตทีมีคุณภาพในตลาด แรงงาน นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา

ในระดบับณัฑิตศึกษา ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทีเกียวขอ้งตอ้งมีการ

ปรับแผนการผลิตบณัฑิตเพือใหมี้ปริมาณและคุณภาพตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานทงัในและต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกล

ยทุธ์เพอืการวางแผนและพฒันาหลกัสูตรอยา่งเหมาะสมใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ของสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ โดยสร้างนวตักรรมดา้นตา่ง ๆ 

เช่นการแพทย ์พชืเศรษฐกิจ และสตัวน์าํ ซึงเป็นผลผลิตการส่งออกทีทาํ

รายได ้ใหแ้ก่ประเทศ เป็นตน้ 

 

เพือทนักบัสถาณการณ์โลกที 

เปลียนแปลง 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทปีรับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

ใชเ้ป็นยาหรือควบคุมโรคได ้เป็นตน้ 

     3. ปัจจุบนัมีการแขง่ขนัทางดา้นความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทาํใหมี้การกาํหนดคุณภาพ

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ทาํใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งมีการปรับแผนการผลิตดุษฎีบณัฑิตเพอืใหมี้

ปริมาณและคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทงัในและต่างประเทศ 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

1. ความรู้ทางชีวเคมี และเทคโนโลยทีางชีวภาพในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการศึกษาทงัใน

ระดบัมหโมเลกลุและลงสู่ระดบัโมเลกลุ มีการศึกษาเชือมโยงหนา้ทีของชีวโมเลกุลต่าง ๆ สู่การ

ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดขนึอยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนเทคนิคและเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาไดมี้การ

พฒันาไปอยา่งมาก 

2.ความไม่เขา้ใจการทาํหนา้ทีเชือมโยงของกระบวนการเปลียนแปลงทางปฏิกิริยาเคมี ทีเกิดขึนใน

ร่างกาย ทาํใหป้ระชาชนขาดความสนใจในเรืองสุขภาพ ไม่สามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวใน

เบืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหเ้กิดความเครียดและโรคภยัต่าง ๆ ความเขา้ใจอยา่งลึกซึงจะทาํใหส้ามารถ

รักษาสุขภาพส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ลดค่าใชจ่้ายของรัฐในเรืองการรักษาประชากร 

3. ความขดัแยง้ทางสังคมส่วนหนึงเกิดจากการขาดกระบวนการคิดวเิคราะห์ และตดัสินใจอยา่งไม่เป็น

ระบบ การแกไ้ขปัญหาทีอยูบ่นพนืฐานแห่งเหตุและผลมีนอ้ย ทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล 

ตลอดจนกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถฝึกฝนโดยอาศยัการทาํงานวจิยัเป็นพนืฐาน 

 

 

 

 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

        จากการทีประเทศไทยไดก้า้วสู่การรวมตวัของประชาคม

อาเซียน (Asean cummunity) ในปี พ.ศ. 8 สถานการณ์

ความตอ้งการบุคลากรหรือผูเ้ชียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มีมาก

ขึน และการเคลือนไหวของนกัวชิาการในประเทศต่าง ๆ ทวั

โลกเพิมขึนเป็นลาํดบั  ความรู้ทางชีวเคมีในปัจจุบนัมีการ

พฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการศึกษาทงัในระดบัมหโมเลกุลและ

ลงสู่ระดบัอณูชีวโมเลกุล เชือมโยงหนา้ทีของชีวโมเลกุลต่าง 

ๆ สู่การประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดขึนอยา่งกวา้งขวาง 

ตลอดจนเทคนิคและเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาไดมี้การ

พฒันาไปอยา่งมาก จึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ทีกา้ว

ทนักบัเหตุการณ์ทีเปลืยนไปในโลกปัจจุบนั สามารถคิด

วเิคราะห์ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล ตลอดจน

ฝึกฝนกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัการทาํงาน

วจิยัเป็นพนืฐาน รวมทงัสือสารกบัสังคมและวฒันธรรมที

เชือมกนัในโลกาภิวตัน์ทงัในโลกออนไลน์และโลกสงัคม

มนุษยไ์ด ้
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โลกที 

เปลียนแปลง 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทปีรับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

การพฒันาหลกัสูตร  

งานวิจยัทางชีวเคมีของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การดาํเนินการ

มาอยา่งต่อเนือง ผลงานวิจยัทีเกิดจากการอาศัยความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที

ทันสมัยทางชีวเคมี ทังทีเป็นส่วนหนึงของบัณฑิตศึกษาและส่วนของ

บุคลากรเอง จะสามารถช่วยใหมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ขึนมา หรือทาํ

ใหส้ามารถนาํเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาปรับปรุงหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัประเทศไทย  

ด้วยปัจจัยและกระแสการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรมดงัทีระบุในขอ้  ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จึงไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี ให้

มีความทนัสมยั รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทงั

ปัจจุบนัและอนาคต มีรายวชิาหลกัตามมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ และรายวชิา

เลือกทีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ โดยการเรียนการสอน

ในหลกัสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการฝึกฝนกระบวน 

การคิดและแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยอาศยังานวิจยัทางวิทยาศาสตร์

เป็นเครืองมือ การผลิตองคค์วามรู้ใหม่และผลงานวจิยัทีมีคุณภาพเป็นที 

ยอมรับและสามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้ทงัในระดบัประเทศและสากล  

สามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้รวมทงัมีการสอดแทรกความเป็นนกัวิจยัที

มี คุณ ธรรม จรรยาบรรณ  และจริยธรรม เพือให้ ได้ดุษ ฎีบัณ ฑิ ตที มี

คุณลกัษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพในองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การพฒันาหลกัสูตร  

       งานวิจัยทางชีวเคมีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการดําเนินการมาอย่าง

ต่อเนือง ผลงานวิจยัทีก่อให้เกิดความรู้และการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ทีทนัสมยัทางชีวเคมี เป็น

ส่วนหนึงของบณัฑิตศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตร จึงเป็นการเพิมโอกาสให้มีการพฒันา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  หรือสามารถนาํเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุงหรือประยกุตใ์ช้

ให้เกิดประโยชน์อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของ

ประเทศไทย ทีกาํลงัมีการแข่งขนัดา้นการศึกษากบัประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  

      ดว้ยปัจจยัและกระแสการเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม รวมทงั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดงัทีระบุในขอ้  จึงจาํเป็นตอ้งสร้างกลยุทธ์ในการพฒันา

หลกัสูตร ให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ ความตอ้งการของสังคม ส่งเสริมความเขม้แข็งดา้น

ชีวเคมี เนน้การศึกษาปัญหาดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อตุสาหกรรม และสิงแวดลอ้ม 

ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จึงไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี ใหมี้ความทนัสมยั รองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและ

ตลาดแรงงาน ทังปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาหลกัตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ และ

รายวิชาเลือกทีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การเรียนการสอนใน

หลกัสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการฝึกฝนกระบวนการคิดและแก้ไข

ปัญหาอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์เป็นเครืองมือ การผลิตองคค์วามรู้

ใหม่และผลงานวิจยัทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับและสามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้ทงัใน

ระดบัประเทศและสากล  รวมทงัมีการเนน้ความเป็นนกัวจิยัทีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม เพือให้ได้ดุษฎีบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามทีพึงประสงค์ มีคุณภาพ มีความ 

สามารถในการประกอบอาชีพในองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เพื อ ใ ห้ ค ร อ บ คุ ม แ ล ะ

เด่นชดัมากขึน 

 



 

 58

 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทปีรับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

หลกัการและเหตุผล 

     ความรู้พนืฐานดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่างๆ เช่น พนัธุ 

วศิวกรรมศาสตร์ นิติวทิยาศาสตร์ และชีวสารสนเทศ ความรู้ทางชีวเคมีไดมี้การ

พฒันาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลงัการรายงานการคน้พบโครงสร้าง

ของสารพนัธุกรรมโดย Watson and Crick ในปี ค.ศ .1953 นอกจากนี เทคนิค 

ต่าง ๆ ทางชีวเคมีไดถู้กนาํไปใช้ประโยชน์ทงัทางการแพทย ์เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม ส่วนงานทางดา้นอืนๆ อาทิ งานสิงแวดลอ้ม การศึกษาประชากร

ของสิงมีชีวิตต่าง ๆในระบบนิเวศน์ เป็นงานทีตอ้งอาศยัความรู้ทางชีวเคมีระดบั

โมเลกลุเขา้ไปช่วยในบางส่วน  ในปลายศตวรรษทีผ่านมาไดมี้การพฒันาความรู้

ไปจนถึงขนัการศึกษาจีโนมมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตต่าง ๆ   ส่งผลให้งานวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพในยคุหลงัจีโนม )post-genomics research) ตอ้งหันกลบัมา

ทาํการวเิคราะห์ พร้อมทงัมีการพฒันาเครืองมือและเทคนิคต่าง ๆ   เพอืการศึกษา

ชีวเคมีในระดบัโมเลกุล  โดยเฉพาะทีเกียวขอ้งกับโปรตีนและดีเอ็นเอมากขึน 

ทงันีเพอืใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเซลล์ของสิงมีชีวิต 

ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆในเซลล์ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง

และหน้าทีของโปรตีนและดีเอ็นเอ   กระบวนการทีทาํให้เกิดโรค  รวมทงัการ

คน้หา สารชีวโมเลกุลทีสามารถใชเ้ป็นยา หรือควบคุมโรค งานวิจยัทางชีวเคมี

ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การดาํเนินการมาอยา่งต่อเนือง  มีงานวิจยั

ทีมีประโยชน์ต่อชุมชนเกิดขึนจาํนวนมาก ทงัทีเกิดจากดุษฎีบณัฑิตและบุคลากร

ของภาควิชา นอกจากนีผลจากการวจิยัดงักล่าวยงัช่วยให้มีการพฒันาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ รวมทงัทาํให้เกิดการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศมาประยกุตใ์ช้

ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัประเทศไทยสืบไป 

หลกัการและเหตุผล 

      ชีวเคมีเป็นศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเคมีพืนฐานของสิงมีชีวิต ซึงตอ้งเรียนรู้ในระดับ

โมเลกุล ขันตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการทําหน้าทีทีสัมพนัธ์กัน เป็น

กระบวนการทางชีวเคมีทีทาํให้สิงมีชีวิตดาํรงชีพและมีการเจริญเติบโตได ้ เนืองจาก

เทคนิคทีใชศึ้กษาทางชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหน้าไปมาก   อกัทงัมีความสําคญัและเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิต่อการวนิิจฉัยโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิงมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย ์พืช 

และสัตว ์ดงันนั ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทงัดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทย ์เกษตร อุตสาหกรรม และ สิงแวดลอ้ม  

      วิทยาการมีความก้าวหน้าเกิดขึนอย่างรวดเร็วตังแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ 

โครงการวิจยัจีโนมในมนุษย ์(Human genome project) ได้ส่งผลต่อวิชาชีวเคมีและ 

สหเวชศาสตรศึกษา  มีการเริมตน้ของโครงการหาลาํดบัเบสของยนีมนุษย ์จนกระทงั

ปี ค.ศ. 2003 ทาํไดส้าํเร็จอยา่งสมบูรณ์ ซึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ทาํให้รู้จกัยีน

ต่าง ๆ เพิมขึน และนําไปสู่วิทยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยีชีวภาพ 

ตลอดจนจีโนมิกทางดา้นเภสัชวิทยา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยงัต้องอาศัยความรู้

เบืองตน้ทางธรรมชาติของสิงมีชีวิตและเรียนรู้ให้ลึกถึงระดบัโมเลกุล จนถึงองคร์วม

สิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ทีมีความซับซ้อนมากขึน   งานวิจัยในหลกัสูตรของภาควิชา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การดาํเนินการมาอย่าง

ต่อเนือง  ดุษฎีบัณฑิตและอาจารยข์องภาควิชา ได้ผลิตผลงานวิจยัทีมีประโยชน์ต่อ

ชุมชนและความรู้ทีทนัสมยัทีสามารถเผยแพร่ในระดบันานาชาติเกิดขึนจาํนวนมาก 

ช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศเพือใช้ประโยชน์ และ

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพือนาํพาประเทศ

ไปสู่การพฒันาและพงึพาตนเองได ้
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ภาคผนวก ข 

ส่วนท ี1 

ตารางสรุปความสําคญั หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร

ส่วนท ี2 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัรายวชิา 
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ส่วนท ี1 ตารางสรุปความสาํคญั หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

หลกัการและเหตุผล ปรัชญา วตัถุประสงค์ 

หลกัการและเหตุผล 

      ชีวเคมีเป็นศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเคมีพนืฐานของสิงมีชีวติ ซึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกุล ขนัตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและ

การทาํหนา้ทีทีสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการทางชีวเคมีทีทาํใหสิ้งมีชีวติดาํรงชีพและมีการเจริญเตบิโตได ้ เนืองจากเทคนิคทีใชศึ้กษาทาง

ชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมาก  อีกทงัมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวนิิจฉยัโรคต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสิงมีชีวติ โดยเฉพาะ

มนุษย ์พืช และสตัว ์ดงันนั ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทงัดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์เกษตร อุตสาหกรรม และ

สิงแวดลอ้ม  

      วทิยาการมีความกา้วหนา้เกิดขึนอยา่งรวดเร็วตงัแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวจิยัจีโนมในมนุษย ์(Human genome project) 

ไดส่้งผลต่อวชิาชีวเคมีและ  

สหเวชศาสตรศึกษา  มีการเริมตน้ของโครงการหาลาํดบัเบสของยนีมนุษย ์จนกระทงัปี ค.ศ. 2003 ทาํไดส้าํเร็จ 

อยา่งสมบูรณ์ ซึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ทาํใหรู้้จกัยนีต่าง ๆ เพมิขึน และนาํไปสู่วทิยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก 

เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนจีโนมิก ทางดา้นเภสชัวทิยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัความรู้เบืองตน้ทางธรรมชาติของ

สิงมีชีวติและเรียนรู้ใหลึ้กถึงระดบัโมเลกุล จนถึงองคร์วมสิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ทีมีความซบัซอ้นมากขึน  งานวิจยัในหลกัสูตรของ

ภาควชิาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การดาํเนินการมาอยา่งต่อเนือง  ดุษฎีบณัฑิตและอาจารยใ์นหลกัสูตร 

ไดผ้ลิตผลงานวจิยัทีมีประโยชนต์่อชุมชนและความรู้ทีทนัสมยัทีสามารถเผยแพร่ในระดบันานาชาติเกิดขึนจาํนวนมาก ช่วยให้มีการ

พฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดขึนในประเทศเพอืใชป้ระโยชน์ และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจบุนั เพอื

นาํพาประเทศไปสู่การพฒันาและพงึพาตนเองได ้

  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาชีวเคมี มีเป้าหมายผลิตดุษฎี

บณัฑิต ทีมีความสามารถและมี

ความรู้ในสาขาวชิาชีวเคมีระดบัสูง

และทนัสมยั มีความสามารถ ในการ

คิดวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  บน

พนืฐานเหตุและผล สามารถ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทีเกิดขึนใหม่ 

มีความเป็นผูน้าํทางวชิาการ สามารถ

ทาํงานและพฒันางานวจิยัดา้นชีวเคมี

ซึงสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

 

1. เพือผลิตปรัชญาดุษฎี

บณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ 

สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึงจะเป็นกาํลงั

ในการพฒันาประเทศ 

2. เพือสร้างขีด

ความสามารถและพฒันา

ศกัยภาพของดุษฎีบณัฑิต 

ใหมี้ความรู้ทีทนั สมยั  

สามารถวเิคราะห์  และนาํ

ความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจาก

งานวิจยัสู่การประยกุตใ์ช ้

3. เพือใหดุ้ษฎีบณัฑิตมี

ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

และสามารถร่วมงานกบั

ผูอื้น ในการสร้างงานวจิยั/

นวตักรรม  ทีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ประเทศชาติ และ

มนุษยชาติ  
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4. เพือส่งเสริมใหบุ้คลากร

ในหน่วยงานทีเกิดขึนใหม่

มีโอกาสเพมิศกัยภาพ

ความรู้ทางชีวเคมี เพอืใชใ้น

การพฒันาองคก์ร 

5. เพือส่งเสริมการสร้างองค์

ความรู้ และผลงานวจิยัของ

ภาควชิาชีวเคมีใหแ้ขง็แกร่ง 

สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล 
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ส่วนท ี2 ตารางแสดงความสอดคลอ้งวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรกบัรายวชิา  
 

วตัถุประสงค์ รายวชิา คําอธิบายเพมิเติม (ถ้ามี) 

1. เพือผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ 

สาขาชีวเคมี ทีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึงจะเป็นกาํลงั

ในการพฒันาประเทศ 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

2. เพือสร้างขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพ

ของดุษฎีบณัฑิต ใหมี้ความรู้ทีทนัสมยั สามารถ

วเิคราะห์  และนาํความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากงานวจิยั 

สู่การประยกุตใ์ช ้

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

3. เพือใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

และสามารถร่วมงานกบัผูอื้น ในการสร้างงานวจิยั/

นวตักรรม   ทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติ 

และ มนุษยชาติ  

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

4. เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานทีเกิดขึน

ใหม่มีโอกาสเพมิศกัยภาพความรู้ทางชีวเคมี เพอืใช้

ในการพฒันาองคก์ร 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

5. เพือส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ และผลงานวจิยั

ของภาควชิาชีวเคมีใหแ้ขง็แกร่ง สามารถแข่งขนัได้

ในระดบัสากล 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  
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ภาคผนวก ค 

เปรียบเทยีบความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กบัการดําเนินการของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คําชีแจงและการดําเนินการ 

ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร 

สวสัดวิัตน์ 

1. เป็นหลกัสูตรปริญญา

เอกทีดี ปรัชญามีความ

เหมาะสม และแผนพฒันา

หลกัสูตรเนน้ประเด็นที

สาํคญัในการผลิตปริญญา

เอก คือ การเสริม

ภาษาองักฤษ มีรายวชิาที

ทนัสมยั มีการใชเ้ครืองมือ

และเทคนิคทีสาํคญัใน

ปัจจุบนั และเนน้การ

ผลิตผลงานทีมีคุณภาพ 

2. แผนการศึกษาเหมาะสม 

แต่คงตอ้งระวงัในการ

คดัเลือกนกัศึกษาเขา้

หลกัสูตรแบบ .  และ

แบบ .  วา่นกัศึกษามี

ความรู้และประสบการณ์

เพียงพอ ทงันีควรพิจารณา

เสริมรายวชิาทีจาํเป็น 

3. มีขอ้สงสยัในประเดน็ที

หลกัสูตรมีทงัรายวชิาที

เป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ควรตอ้งระบุ

วา่แต่ละวชิาใชภ้าษาใด 

ทงันีอาจตงัขอ้สงัเกตวา่

ปริญญาเอกน่าจะมีความ

เป็นสากล ดงันนัการใช้

ภาษาองักฤษน่าจะ

เหมาะสมกวา่ โดยเฉพาะ

เมือมีการกล่าววา่จะรับ

 

 

 

 

 

- หลกัสูตรพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาทีมีคุณสมบตัิทีเหมาะสมเขา้เรียนแบบ 1.1 และ 1.2 

และไดเ้สริมวชิาการโดยใหน้กัศึกษาลงเรียนรายวชิาเสริมทีจาํเป็นแบบ audit ตามความเห็น

ของอาจารยที์ปรึกษา 

- กรณทีมีนกัศึกษาต่างชาติเขา้เรียน หลกัสูตรภาคปกติได ้เปิดสอนรายวชิาเป็นภาษาองักฤษ

ใหล้งเรียนไดค้รบตามหน่วยกิตทีกาํหนดในหลกัสูตร ดงันี 

รายวชิาทีเปิดสอนคูข่นานทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

(ถา้มีนกัศึกษาต่างชาติเขา้เรียน) ไดแ้ก่วชิา   

- 328-505 Advanced Biochemistry I , 328-513 Biochemical Laboratory Techniques, 328-

671 Seminar I, 328-616 Modern Techniques in Genetic Engineering 

- ทงันีรายวชิาทีสอนเป็นภาษาไทย ก็ตอ้งมีการสอนเป็นภาษาองักฤษร่วมดว้ย 50% ตาม

เกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

รายวชิาทีเปิดสอนเป็นภาษาองักฤษอยา่งเดียวคือ   

- วิชาสมัมนา 328-672, 328-673, 328-674, 328-675,  

328-676, 328-677, 328-678   

- วิชาเลือก 328-507 และวชิาเลือกอืน ๆ ในหลกัสูตรนานาชาติ สาขาชีวเคมีทีกาํลงัจะเปิด

ใหม ่

- วิชา Thesis 328-791, 328-792, 328-793 นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขียนวทิยานิพนธ์เป็น

ภาษาองักฤษ รวมทงัส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขียนรายงานความกา้วหนา้เป็นภาษาองักฤษ 

-  หลกัสูตรไดติ้ดตามใหมี้การสอบวดัคุณสมบติั และสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามเวลาที

กาํหนด และใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ทุก  เดือน อยา่งเคร่งครัด ประธานหลกัสูตรได้

รวบรวมและแจง้ผลการทาํวิจยัเพอืวทิยานิพนธทุ์ก 6 เดือน ใหน้กัศึกษาและอาจารยใ์น

หลกัสูตรทุกคนทราบ แต่การทาํวทิยานิพนธ์ใหส้าํเร็จตามแผนการศึกษาไดห้รือไม ่ขึนกบั

อาจารยที์ปรึกษาและตวันกัศึกษาเอง นอกจากนี 
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นกัศึกษาต่างชาติ 

4. ในดา้นการดาํเนินการ

หลกัสูตร ควรตอ้งปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดต่างๆที

กล่าวไวใ้หไ้ด ้เช่น 

ระยะเวลาสอบวดั

คุณสมบติั และการสอบ

โครงร่างวทิยานิพนธ์ตามที

กาํหนด รวมทงัให้มีการ

รายงานความกา้วหนา้ทุก  

เดือน เพอืป้องกนัปัญหาที

ทาํใหน้กัศึกษาไม่สามารถ

จบภายในเวลาทีกาํหนด  

นอกจากนนัควรให้

ความสาํคญักบัการร่วม

สัมมนา และใหส้มัมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําชีแจงและการดําเนินการ 

 

 

 

5. ในระดบัปริญญาเอก คุณภาพของผลงานตีพิมพเ์ป็น 

ตวับ่งชีถึงคุณภาพของหลกัสูตร ดงันนัควรมีมาตรฐาน 

ในการกาํหนดวา่วารสารนานาชาติใดเป็นทียอมรับได ้

รวมทงัพจิารณาถึงคุณสมบติัของอาจารยที์จะสามารถ 

รับนกัศึกษาได ้ ทงันีตอ้งระวงัเรืองของวารสารทีมีลกัษณะ 

predatory   

 

 
 

หลกัสูตรกาํหนดกรอบเวลาการใหส้ัมมนาและการร่วม

สัมมนาตลอดแผนการศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนสาํหรบันกัศึกษา

แต่ละชนัปี  

- ไดเ้ขียนขอ้กาํหนดเพมิเติมในหนา้ 30 และหนา้ 43  ดงันี  

ขอ้ 5.1.5  มีการเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัประเทศหรือ

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 ครัง และนาํเสนอผลงานในทีประชุม

วชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ครัง และมีการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงาน

การวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีอยูใ่นฐาน 

ขอ้มูล Web of Science, Scopus หรือวารสารทีอยูใ่น

ฐานขอ้มูลที สกอ. รับรอง จาํนวนตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. 

-  หลกัสูตรกาํหนดใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั
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ศ. ดร. เปียมสุข พงษ์สวสัด ิ
1. คุณสมบติัผูส้มคัร ควรแยกคุณสมบติัผูส้มคัร แบบ 1.1 

และ 1.2 เป็นหวัขอ้แยกกนั และแยกคุณสมบติัผูส้มคัรแบบ 

2.1 และ 2.2 เช่นเดียวกนั  

2. โครงสร้างหลกัสูตร แบบ 2.2 เห็นดว้ยกบัการกาํหนด 

ใหเ้รียนรายวชิา 24 หน่วยกิต  แต่การกาํหนดบงัคบั 7 และ

เลือก 17 หน่วยกิตไม่เหมาะสม ควรเพมิรายวชิาบงัคบั 

และบงัคบัเลือก และเสนอใหป้รับ Advanced 

Biochemistry  I เป็น 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

3. แผนการเรียน ควรเรียน Advanced Biochemistry I ใน

ภาคการศึกษาแรก 

 
 

 

ระดบัปริญญาเอก ตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. 

 

- แยกแลว้ตามขอ้เสนอแนะ 

 

 - กรรมการปรับปรุงหลกัสูตรไดพิ้จารณาความเหมาะสม

แลว้ และมีการปรับปรุงแกไ้ขเลก็นอ้ยคือหลกัสูตรก่อน

ปรับปรุง กาํหนดวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิตและวชิาเลือก 16 

หน่วยกิต หลกัสูตรนีปรบัปรุงเป็นกาํหนดวชิาบงัคบั 7 

หน่วยกิต และวชิาเลือก 17 หน่วยกิต หลกัสูตรปรับปรุงนี

ตอ้งการลดหน่วยกิตวชิา 328-505 Advanced Biochemistry I 

จาก  หน่วยกิต เหลือเป็น  หน่วยกิต เพอืเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดล้งเรียนวชิาเลือกทีทนัสมยัมากขึน และ

ผูท้รงคุณวฒิุอีกสองท่านก็เห็นชอบดว้ย จึงไม่ขอแกไ้ขใน

ประเด็นนี  

- ภาคการศึกษาแรกใหน้กัศึกษาเรียนวชิาเสริมพนืฐานทงั

ดา้นทฤษฎี  (328-510) และเทคนิค (328-513) เพือรับการ

ปรับตวัเขา้เรียนระดบับณัฑิตศึกษาและเตรียมพร้อมในการ

ทาํวทิยานิพนธ์ต่อไป จึงยงัคงใหเ้รียนวชิา 328-505 

Advanced Biochemistry I ในภาคการศึกษาที  

 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําชีแจงและการดําเนินการ 

4. มีรายวชิามาก ทาํใหบ้างรายวชิามีเนือหาซอ้นกนั เช่น 

Lect 614 vs 507, Lab 515 vs 516, Lab 615 vs 616 เสนอ

ให ้merge รายวชิา เพอืประโยชน์ดา้นการ pool resource 

เพิมประสิทธิภาพ ลดภาระการสอน และเพมิจาํนวน

นกัศึกษาในรายวชิา เนือหาของรายวชิา Advanced 

Biochemistry II ควรกาํหนดให ้more specific ดว้ยชือ

รายวชิา ไม่ควรมีเนือหาเปิด เช่นทีกาํหนดไวเ้ดิม 

  
ศ. ดร. โสพศิ วงศ์คาํ 
1.  หลกัสูตรไดเ้นน้การวจิยั และสอดแทรกการพฒันา

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาโดยใชเ้ป็นภาษาในวชิาสมัมนา

และวทิยานิพนธ์  เร่งรัดใหน้กัศึกษาสามารถจบตามเวลาที

- ในการเปิดสอนจริง หลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะบางวชิาตามที

นกัศึกษาสนใจจะลงเรียน และบางวชิาเปิดให้หลกัสูตรอืนได้

ลงเรียน จึงมีวชิาทีหลากหลาย สาํหรับรายวชิา Advanced 

Biochemistry II เขียนเนือหาใหเ้ปิดกวา้งสะดวกแก่ผูส้อนใน

อนาคตทีสามารถสอนให ้more specific ไดโ้ดยไม่ขดักบั

คาํอธิบายรายวชิา 

 
 
 

- เพิมเติมในหนา้  ขอ้ . .  และหนา้  แลว้ คือ

กาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติ

หรือนานาชาติ อยา่งนอ้ย  1 ครัง  และนาํเสนอผลงาน
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กาํหนดในหลกัสูตรมากขึน โดยกาํหนดการสอบโครงร่าง

วทิยานิพนธ์และลดหน่วยกิตวชิาบงัคบัลง มีการดูแลกาํกบั

เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. กาํหนด อยา่งไรก็ตาม

เนืองจากศาสตร์ทางชีวเคมีมีความหลากหลายและพฒันา

เร็วมาก หลกัสูตรควรเพมิโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมวชิาการนานาชาติทีจดัขึนในประเทศหรือต่าง 
ประเทศตามโอกาสอนัควร  การเชิญอาจารยต์่างประเทศ

มาร่วมสอนบรรยายหรือร่วมชวัโมงสมัมนาจะเพมิทกัษะ

และมุมมองของนกัศึกษามากขนึ  การเพมิทุนการศึกษา

สาํหรับนกัศึกษาต่างประเทศจะเพมิโอกาสและบรรยากาศ

ของหลกัสูตรใหเ้ป็นสากลมากขึน 
 

วชิาการในทีประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ย  1 ครัง  ในทางปฏิบตัิ

หลกัสูตรและคณะวทิยาศาสตร์มีค่าใชจ่้ายสนบัสนุนให้

นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

และเป็นขอ้กาํหนดทีนกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วม  
- ปัจจุบนั บณัฑิตวทิยาลยัและ สกอ. มีทุนการศึกษาให้

นกัศึกษาต่างชาติทีมีศกัยภาพเขา้เรียนในหลกัสูตรได ้ซึงในปี

การศึกษาทีผา่นมามีนกัศึกษาต่างชาติไดรั้บทุนเขา้มาเรียนใน

หลกัสูตรปีละ 1 คน 
- หลกัสูตรไดเ้ชิญอาจารยต์่างประเทศมาร่วมสอนบรรยาย

หรือใหส้ัมมนาตามโอกาสอนัควร เช่น อาจารยที์ปรึกษาร่วม

ของทุน คปก. ทีเดินทางมาสอบวิทยานิพนธ์ ใหส้มัมนาแก่

นกัศึกษาปริญญาเอกคนอืน ๆ ดว้ย และในภาคการศึกษา 

2/2559 ไดเ้ชิญศาสตราจารยจ์ากตา่งประเทศมาร่วมสอน  

วชิา 328-505 Advanced Biochemistry I แต่เนืองจาก         

แต่ละกิจกรรมเป็นกิจกรรมทีมีกรอบเวลาไม่แน่นอนจึงไม่

เขียนไวใ้นหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

นางประภาพร  อุทารพันธ์ุ 

วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 

ตําแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย ์

 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี 

  รายวิชา หน่วยกติ 

328-513 Biochemical Laboratory Techniques 3(2-3-4) 

328-515 Essential Techniques for Biochemical Research           2(2-0-4)  

328-613 Technology of Protein and Enzyme 2(2-0-4) 

 328-691 Thesis 24(0-72-0) 

328-792 Thesis 48(0-144-0) 

 

2.  ผลงานทางวิชาการ 

  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Wilaiwan Senghoi, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn Utarabhand. 2017. FmLC5, a putative galactose-

binding C-type lectin with two QPD motifs from the hemocytes of Fenneropenaeus merguiensis participates 

in shrimp immune defense. Journal of Invertebrate Pathology 150, 136-144. 

2. Prapaporn Utarabhand, Supattra Thepnarong and Phanthipha Runsaeng. 2017. Lipopolysaccharide-

specific binding C-type lectin with one CRD domain from Fenneropenaeus merguiensis (FmLC4) functions 

as a pattern recognition receptor in shrimp innate immunity. Fish & Shellfish Immunology. 69, 236-246. 

3. 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. 

4. 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 

banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 

Biochemistry and Molecular Biology B 203, 132-140. 

5. Phanthipha Runsaeng, Peerapong Puengyam and Prapaporn Utarabhand. 2017. A mannose-specific C-type 

lectin from Fenneropenaeus merguiensis exhibited antimicrobial activity to mediate shrimp innate immunity. 

.  Molecular Immunology 92, 87-98. 

6. Supattra Thepnarong, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. 

Molecular cloning of a C-type lectin with one CRD from Banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis 

(FmLC1) and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal of Invertebrate 

Pathology 125, 1-8.  
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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. 

8. Acharee Jiewkok, Brian Tsukimura and Prapaporn Utarabhand. 2015. Purification and molecular 

cloning of hemocyanin from Fenneropenaeus merguiensis in response to Vibrio harveyi exposure. Journal 

of Crustacean and Biology 35(5), 659-669.     

9.  Acharee Jiewkok, Punnee Asawatreratanakul and Prapaporn Utarabhand. 2015. Development of ELISA 

for Quantifying Hemocyanin in Hemolymph of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). Princess 

of Naradhiwas University Journal. 8(1), 79-89. 

10.  Arunya Kongkaew and Prapaporn Utarabhand. 2014. Effect of Vibrio harveyi Injection on β-1,3-

Glucanase Activity in Banana Shrimp Fenneropenaeus merguiensis. RMUTSV Research Journal. 6(2), 1-

11 

11.  Peerapong Puengyam, Brian Tsukimura and Prapaporn Utarabhand. 2013.  Molecular characterization 

of hepatopancreas vitellogenin and it expression during the ovarian development by in situ hybridization 

in the Banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Journal of Crustacean and Biology 33(2), 265-274.  

12.  Manee Srichanun, Chutima Tantikitti, Prapaporn Utarabhand and Trond M. Kortner. 2013. Gene 

expression and activity of digestive enzymes during the larval development of Asian seabass (Lates 

calcarifer) Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 165, 1–9.  

 

  บทความวจิยัเสนอในทีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 3 ปี 

1. Phanthipha Runsaeng, Hasnah Yousoh and Prapaporn Utarabhand. 2016. Characterization and pathogenic 

response of phenoloxidase from Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and 

Molecular Biology Conference 2016 (BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 569-572. 

2. Pattamaporn Kwankeaw, Ratchanida Prapanratana, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and 

Prapaporn Utarabhand. 2016. Gene cloning of lectin containing low-density lipoprotein receptor domain 

from Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 

2016 (BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 557-560. 

3. Areerat Chaosomboon, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2016. 

Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene from the Banana shrimp 

(Fenneropenaeus merguiensis). The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 

(BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 577-580. 

4. Wilaiwan Senghoi, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn Utarabhand. 2016. Molecular cloning and 

characterization of a C-type lectin with two carbohydrate recognition domains from Banana shrimp 

Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 

(BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 581-584. 

5.   Benjaporn Phupet, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Cloning of 

lipopolysaccharide- and beta glucan-binding protein from white shrimp Litopenaeus vannamei. The 16th 

RGJ-Ph.D. Congress XVI. Pattaya, Chonburi, 11-13 June 2015. 

6.  Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Gene cloning and 

immune response to Vibrio harveyi infection of a C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis.  The 

6th  Hatyai National Conference, Songkhla, 26 June 2015.    
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7.  Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Characterization of 

carbohydrate recognition domain of C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis. Rungsit University 

National Conference, Bangkok, 24 April 2015. 

8.   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. 

9.   Manunya Phethuan, Phantipha Runsaeng, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2015. Gene 

expression of inhibitor of apoptosis protein (IAP) in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) 

inoculated with white spot syndrome virus (WSSV). The 6th  Hatyai National Conference, Songkhla, 26 

June 2015. 

10.  Kanokwan Khorha, Phantipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. 

Cloning and characterization of high temperature requirement protein A2 (HtrA2) gene from 

Fenneropenaeus merguiensis. Rungsit University National Conference, Bangkok, 24 April 2015. 

11.  Manunya Phethuan, Phantipha Runsaeng, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2015. 

Cloning and characterization of inhibitor of apoptosis protein (IAP) gene from banana shrimp 

(Fenneropenaeus merguiensis). Rungsit University National Conference, Bangkok, 24 April 2015. 

12.  Benjaporn Pupet, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2014. Cloning of peroxinectin from 

banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology 

Conference, Bangkok, 2-3 April 2014. 

 13.  Wilaiwan Senghoi, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2014. A novel lectin with a 

fibrinogen-like (FBG) domain from hemocytes of banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. The 7th 

AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, Bangkok, 6-8 

August 2014. 

14.  Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2014. Production of 

recombinant C-type lectin protein (rLC) from Escherichia coli. The 5th National and International Hatyai 

Conference, Songkhla, 16 May 2014.  

15.  Acharee Jiewkok and Prapaporn Utarabhand. 2014. Development of ELISA for quantifying 

hemocyanin in hemolymph of banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). The 5th National and 

International Hatyai Conference, Songkhla, 16 May 2014. 

16. Nuntaporn Baowubon, Areerat Chaosomboon and Prapaporn Utarabhand. 2014. Purification and 

characterization of lipopolysaccharide- and β-1, 3-glucan-binding protein from white shrimp Litopenaeus 

vannamei. The 5th National and International Hatyai Conference, Songkhla, 16 May 2014. 

17.  Arunya Kongkaew, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2014. Effect of Vibrio harveyi 

infection on β-1,3-glucanase activity in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). The 5th National 

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.  สาขาวชิา  Biochemistry 

ตําแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย ์

 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี 

  รายวิชา หน่วยกติ 

 328-510 Integrated Biochemistry 3(3-0-6) 

 328-674  Seminar in Biochemistry IV 1(0-2-1) 

 328-675  Seminar in Biochemistry V 1(0-2-1) 

 328-676  Seminar in Biochemistry VI 1(0-2-1) 

 328-691 Thesis 24(0-72-0) 

328-792 Thesis 48(0-144-0) 

 

2.  ผลงานทางวิชาการ 

  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 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. 1-

16) 

3. อุไรวรรณ ขุนจนัทร์, กิติยา  เอกเชวง, เขมมิการ์ โขมพตัร และนันทา  เชิงเชาว์. 2560. การชกันาํการแสดงออก

ของยนี PR-1 และกิจกรรมของเอนไซมฟี์นิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส การสะสมของกรดซาลิไซลิกและสคอ

พอลิตินในยางพาราหลงัการปลูกเชือ Phytophthora palmivora  วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวชิยั  (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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National and International Hatyai Conference, Songkhla, 16 May 2014. 

14. Watee Srikong, Pimonsri Rattanama, Onnicha Rattanaporn, Nutapong Bovornreungroj and Preeyanuch 

Borvornruengroj. 2014. Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, Southeast coast of 

Thailand. International Conference on Food and Applied Bioscience. The Empress Hotel, Chiang Mai, 

February 5, 2014. 

15.  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. 

16. 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. 

17.  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. 

 

นายฐณะวฒัน์  พิทกัษ์พรปรีชา 

วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 

ตําแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี 

  รายวิชา หน่วยกติ 

 328-505 Advanced Biochemistry I 2(2-0-4) 

328-513 Biochemical Laboratory Techniques 3(2-3-4) 

328-515  Essential Techniques for Biochemical Research           2(2-0-4)  

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

 328-672  Seminar in Biochemistry II 1(0-2-1) 

 328-673  Seminar in Biochemistry III 1(0-2-1) 

 328-674  Seminar in Biochemistry IV 1(0-2-1) 
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 328-691 Thesis 24(0-72-0) 

328-792 Thesis 48(0-144-0) 

2.  ผลงานทางวิชาการ 

  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี     

1.  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี   

1.    Suchada Chantrapromma, Nawong Boonnak, Thanawat Pitakpornpreecha, Thanintorn Yodthong, Chidan 

Kumar C. S. and H. K. Fun 2018. Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of 

Osteoblast Cell Lines. Crystallography Reports 63(3), 412-417. 

2.   Benjaporn Phupet, Thanawat Pitakpornpreecha, Nuntaporn Baowubon, Phanthipha Runsaeng and 

Prapaporn Utarabhand. 2018. Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus 

vannamei: Purification, cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. 

Developmental and Comparative Immunology 81, 167-179. 

3.  Palakrit Jiwanit, Thanawat Pitakpornpreecha, Supachai Pisuchpen, Supachai Pisuchpen and Wichitra 

eelasuphakul. 2018. The use of Aloe vera gel coating supplemented with Pichia guilliermondii BCC5389 for 

enhancement of defense-related gene expression and secondary metabolism in mandarins to prevent 

postharvest losses from green mold rot. Biological Control 117, 43-51. 

 

  บทความวจิยัเสนอในทีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี  

1. Thanintorn Yodthong, Rapepun Wititsuwannakul, Ureporn Leggat (Kedjarune), Aratee Aroonkesorn and 

Thanawat Pitakpornpreecha. 2018. Stimulating Effects of Quebrachitol on Osteoblastic Proliferation 

and Differentiation through Wnt/Beta-Catenin Signaling Pathway. The 5th Current Drug Development 

International Conference & The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018, 

May 23-25, 2018, Songkhla, Thailand, 183-184. 

2. Palakrit Jiwanita, Wichitra Leelasuphakul and Thanawat Pitakpornpreecha, 2015. Reduction of 

postharvest decay caused by Penicillium digitatum with a coating based on an Aloe vera gel. The 3rd 

Environment Asia International Conference on “Towards International Collaboration for an 

Environmentally Sustainable World”.  Thai  Society of  Higher  Education Institutes on Environment 

(TSHE), 17 June 2015, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 17 June 2015, 470-476.  

3. Thanintorn Yodthong, Rapepun Wititsuwannakul, Kanokwan Panyayong and Thanawat 

Pitakpornpreecha. 2014. Osteoblastic proliferation and differentiation stimulating activity of compounds 

from Hevea brasiliensis latex. The 3rd current drug development international conference. 3 March 2014. 

Faculty of pharmaceutical sciences, Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, Krabi, Thailand, 3 

March 2014, 224-225. 

4.   Thaweechai Changsalak, Rapepun Wititsuwannakul, Rawee Teanpaisan and Thanawat 

Pitakpornpreecha. 2014. Anti- Porphyromonas gingivalis compounds from Hevea brasiliensis latex. The 

3rd current drug development international conference. Faculty of pharmaceutical sciences, Pavilion 

Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, Krabi, Thailand, 3 March 2014, 228-229. 
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นางสาวพันทพิา  รุณแสง 

วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 

ตําแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี 

  รายวิชา หน่วยกติ 

328-513 Biochemical Laboratory Techniques 3(2-3-4) 

328-515  Essential Techniques for Biochemical Research           2(2-0-4)  

328-616    Modern Techniques in Genetic Engineering 2(2-0-4)                                     

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

 328-672  Seminar in Biochemistry II 1(0-2-1) 

 328-673  Seminar in Biochemistry III 1(0-2-1) 

 328-674  Seminar in Biochemistry IV 1(0-2-1) 

 328-691 Thesis 24(0-72-0) 

328-792 Thesis 48(0-144-0) 

 

2.  ผลงานทางวิชาการ 

  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี     

1. Wilaiwan Senghoi, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn Utarabhand. 2017. FmLC5, a putative galactose-

binding C-type lectin with two QPD motifs from the hemocytes of Fenneropenaeus merguiensis participates 

in shrimp immune defense. Journal of Invertebrate Pathology 150, 136-144. 

2. Prapaporn Utarabhand, Supattra Thepnarong and Phanthipha Runsaeng. 2017. Lipopolysaccharide-specific 

binding C-type lectin with one CRD domain from Fenneropenaeus merguiensis (FmLC4) functions as a 

pattern recognition receptor in shrimp innate immunity. Fish & Shellfish Immunology. 69, 236-246. 

3. 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. 

3. 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 

banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 

Biochemistry and Molecular Biology B 203, 132-140. 
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  บทความวจิยัเสนอในทีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 3 ปี  

1. Phanthipha Runsaeng, Hasnah Yousoh and Prapaporn Utarabhand. 2016. Characterization and pathogenic 

response of phenoloxidase from Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and 

Molecular Biology Conference 2016 (BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 569-572. 

2. Pattamaporn Kwankeaw, Ratchanida Prapanratana, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and 

Prapaporn Utarabhand. 2016. Gene cloning of lectin containing low-density lipoprotein receptor domain 

from Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 

2016 (BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 557-560. 

3. Areerat Chaosomboon, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2016. 

Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene from the Banana shrimp 

(Fenneropenaeus merguiensis). The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 

(BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 577-580. 

3. Wilaiwan Senghoi, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn Utarabhand. 2016. Molecular cloning and 

characterization of a C-type lectin with two carbohydrate recognition domains from Banana shrimp 

Fenneropenaeus merguiensis. The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 

(BMB2016), Songkhla, 26-27 May 2016, 581-584. 

4. Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Gene cloning and immune 

response to Vibrio harveyi infection of a C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis.  The 6th  Hatyai 

National Conference, Songkhla, 26 June 2015, 950-960.   

5. Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Characterization of 

carbohydrate recognition domain of C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis. Rungsit University 

National Conference, Bangkok, 24 April 2015, 52-60. 

6. Kanokwan Khorha, Phanthipha 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. 

7.  Manunya Phethuan, Phanthipha Runsaeng, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2015. Gene 

expression of inhibitor of apoptosis protein (IAP) in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) 

inoculated with white spot syndrome virus (WSSV). The 6th  Hatyai National Conference, Songkhla, 26 June 

2015, 961-970. 

8.  Kanokwan Khorha, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Cloning 

and characterization of high temperature requirement protein A2 (HtrA2) gene from Fenneropenaeus 

merguiensis. Rungsit University National Conference, Bangkok, 24 April 2015, 971-980. 

9.  Manunya Phethuan, Phanthipha Runsaeng, Prapaporn Utarabhand and Onnicha Rattanaporn. 2015. Cloning 

and characterization of inhibitor of apoptosis protein (IAP) gene from banana shrimp (Fenneropenaeus 

merguiensis). Rungsit University National Conference, Bangkok, 24 April 2015, 61-67. 
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นางสาวอารตีย์  อรุณเกสร 

วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Molecular Biology and Genetic Engineering 

ตําแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี 

  รายวิชา หน่วยกติ 

 328-505 Advanced Biochemistry I 2(2-0-4) 

328-513 Biochemical Laboratory Techniques 3(2-3-4) 

328-515  Essential Techniques for Biochemical Research           2(2-0-4)  

328-616    Modern Techniques in Genetic Engineering 2(2-0-4)                                     

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

 328-672  Seminar in Biochemistry II 1(0-2-1) 

 328-673  Seminar in Biochemistry III 1(0-2-1) 

 328-674  Seminar in Biochemistry IV 1(0-2-1) 

 328-691 Thesis 24(0-72-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการ 

  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Wilaiwan Sriwimol, Aratee Aroonkesorn, Somsri Sakdee, Chalermpol Kanchanawarin, Takayuki 

Uchihashi, Toshio Ando and Chanan Angsuthanasombat. 2015. Potential prepore trimer formation by the 

Bacillus thuringiensis mosquito-specific toxin: Molecular insights into a critical prerequisite of membrane-

bound monomers. Journal of Biological Chemistry 290(34), 20793-20803. 

 
บทความวจิยัเสนอในทีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 3 ปี      

1. Thanintorn Yodthong, Rapepun Wititsuwannakul, Ureporn Leggat (Kedjarune), Aratee Aroonkesorn and 

Thanawat Pitakpornpreecha. 2018. Stimulating Effects of Quebrachitol on Osteoblastic Proliferation and 

Differentiation through Wnt/Beta-Catenin Signaling Pathway. The 5th Current Drug Development 

International Conference & The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018, May 

23-25, 2018, Songkhla, Thailand, 183-184. 

2. Sumalee Obchoei, Sopit Wongkham, Aratee Aroonkesorn, Parichat Suebsakwong, Apichart Suksamrarn. 

2018. Anti-cancer effect of cucurbitacin B on cholangiocarcinoma cells. The 6th International Conference on 

Biochemistry and Molecular Biology. Rayong, Thailand, 20-22 June 2018, S1-P-39, 1-7. 

3. Natnaree Sangkeaw, Manussawee Dechkla, Panwadee Wattanasin and Aratee Aroonkesorn. 2017. 

Functional Importance of Surface Exposed Loop-Cry4Ba Toxin Domain II: A Potential Recognition Region 

for Specific Receptors in Aedes Mosquitoes. The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 

and International Conference, November 23-25, 2017, Bangkok, Thailand, MB, 49-59.   
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 

สําเนาคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


