
ข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาที�สอนข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาที�สอน  

�.   โครงสร้างหลกัสูตร�.   โครงสร้างหลกัสูตร   
จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  

หลกัสูตรแบบ � ทาํวทิยานิพนธ์อย่างเดียว 

หลกัสูตรแบบ &   เรียนรายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์ 

รายวชิาต่าง ๆ  ตามโครงสร้างหลกัสูตร 

แบบ �.� 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 

แบบ �.& 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

หมวดวิชาบงัคบั - - 
หมวดวิชาเลือก - - 
หมวดวิทยานิพนธ ์ 48 72 
จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 48 72 

แบบ &.� 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 

แบบ &.& 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

หมวดวิชาบงัคบั $ $ 
หมวดวิชาเลือก % &' 
หมวดวิทยานิพนธ ์ (' %$ 
จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 45 6& 

�.�  หมวดวชิาบงัคบั  จาํนวน $ หน่วยกิต 

(&$ - )*& 

    หรือ

ชีววิทยาโมเลกลุสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Molecular Biology for Biological Science

(@) 

(&$ - )*@ ชีววิทยาโมเลกลุสาํหรับวิศวกรและนกัคอมพิวเตอร์ 
Molecular Biology for Engineers and Computer 
Scientists 

(@) 

(&$ - )*( ชีวสารสนเทศ & 
Bioinformatics I 

(@) 

(&$ - )*% ชีวสารสนเทศ @ 
Bioinformatics II 

(@) 

(&$ - 'L& สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ & 
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 

(&) 

หลกัสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต ิ)            สาขาวิชา   ชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 
ชืNอยอ่ปริญญาไทย ปร.ด. (ชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ)    องักฤษ  Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics) 



(&$ - 'L@ สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ @ 
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 

(&) 
   

1.2 หมวดวชิาเลอืก  จาํนวน % หน่วยกิต  
(�)   หมวดวชิาที�เปิดสอนโดยหลกัสูตร  (&)  หมวดวชิาทางคณติศาสตร์ สถติิ และคอมพวิเตอร์ 
(&$ - )*) สิNงมีชีวิตจาํลองเพืNอการทดลอง 

Experimental Model Organisms 
(%) 344 - 563 ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

Database Management Systems 
(() 

(&$ - )*' การผลิตโปรตีนลูกผสม 
Production of Recombinant Protein 

(@) (%%- )'4 การสืบคน้ขอ้มูล 
Information Retrieval 

(() 

(&$ - )*L ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Intellectual Properties 

(&) 344 - 571 ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial Intelligence 

(() 

(&$ - )*$ บทบาทการทาํงานของจีโนมิกส์ 
Functional Genomics 

(@) (%L - )(& 
 

สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั 
Biological Statistics and Research Methodology 

(4) 
 

(&$ - )*h ชีววิทยาระบบ 
Systems Biology 

(@) 347 - 532 

 

สถิติประยกุตส์าํหรับการวิจยั 
Applied Statistics for Research 

(() 
 

318 - 510 
 

เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 
Protein Technology and Engineering 

(@) 
 

 
(T) หมวดวชิาทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

318 - 511 
 
318 - 512 
 
318 - 513 

พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 
Genetic Engineering 
การพฒันาซอฟตแ์วร์สาํหรับชีวสารสนเทศ 
Software development for Bioinformatics 
การทาํเหมืองขอ้มูลทางชีวสารสนเทศ 
Data Mining for Bioinformatics 

(() 
 

(@) 
 

(@) 
 

326 - 641 
 
326 - 681 
 
330 - 602 

วิทยาแบคทีเรียขัoนสูง 
Advanced Bacteriology 
ไวรัสวิทยาขัoนสูง 
Advanced Virology 
เซลลว์ิทยาขัoนสูง 
Advance Cell Biology 

(() 
 

(() 
 

(() 

318 - 514 
 

การจดัการชีววิทยาระบบระดบัอุตสาหกรรม 
Industrial system biology management 

(@) 
 

 
(4) หมวดวชิาทางวทิยาสาสตร์สุขภาพ 

318 - 515 
 
318 - 516 
 
(&$ - )&L 
 
(&$ - 'L( 
 

เมตาโบโลมิกส์ 
Metabolomics 
ชีวสารสนเทศสาํหรับผูเ้ริNมตน้ 
Bioinformatics for beginner 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารและยีน 
Interaction Between Food and Genes 
สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ ( 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics III 

(@) 
 

(@) 
 

(@) 
 

(&) 

326 - 651 
 
660 - 711 
 
660 - 791 

วิทยาภูมิคุม้กนัขัoนสูง 
Advanced Immunology 
ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
Philosophy and Methodology of Dental Research 
การเพาะเลีoยงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์
Animal Cell Culture in Medical Research 

(() 
 

(@) 
 
(@) 

(&$ - 'L% 
 
 

สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ % 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics IV 
 

(&)    



318 - 675 สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 5 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics V 

(&)    

318 - 676 สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 6 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics VI 

(&)    

318 - 677 สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 7 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics VII 

(&)    

318 - 678 สมัมนาทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 8 
Seminar in  Molecular Biology and 
Bioinformatics VIII 

(&)    

318 - 681 หวัขอ้พิเศษทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสาร-
สนเทศ & 
Special Topics in  Molecular Biology and 
Bioinformatics & 

(&)    

318 - 682 หวัขอ้พิเศษทางชีววิทยาโมเลกลุและชีวสาร-
สนเทศ @ 
Special Topics in  Molecular Biology and 
Bioinformatics 2 

(&)    

319 - 501 เทคนิคทางจีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ 
Techniques in Gonomics and Proteomics 

(@)    

(&h - )*( การสืNอความทางวิทยาศาสตร์ 
Science Communication  

(@)    

319 - 504 ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
Biosafety 

(1)    

                    

                     นอกจากนัoนนกัศึกษายงัสามารถเลือกเรียนรายวิชาอืNน ๆ ทีNเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเลือกลงทะเบียนเรียน
ทางไกลจาก Web site ของมหาวิทยาลยัทัoงในและต่างประเทศทีNลงนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทัoงนีo อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการทีNปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(5)  วทิยานิพนธ์    

  �.T  วทิยานิพนธ์        จาํนวน     @% - ('   หน่วยกิต    

(&h - 'h( วิทยานิพนธ ์
Thesis 

(36) 
  

(&h - 'h% วิทยานิพนธ ์
Thesis 

(%$) 
  

319 - 695 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

(L@) 
  




