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สารบัญ 
เร่ือง                   หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหสัและช่ือหลกัสูตร         1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวชิา         1 
3) วชิาเอก           1 
4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร       1 
5) รูปแบบของหลกัสูตร         1 
6) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน    2 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา      2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษา   2 

ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร         
10) สถานท่ีจดัการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 3 
12) ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบั                    3 

พนัธกิจของสถาบนั          
13)  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั         4             

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร     5 
2) แผนพฒันาปรับปรุง         6 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจดัการศึกษา         7 
2) การด าเนินการหลกัสูตร         7 
3) หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน                     9 

 4) องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)              25 
5) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั                 25 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา                  27 
2) การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น                  27 
3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา           31    

  (Curriculum Mapping)  



สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง                  หน้า 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  35 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 35 
3) เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 35 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 36 
2) การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 36 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1) การก ากบัมาตรฐาน 37 
2) บณัฑิต 37 
3) นกัศึกษา                             38 
4) อาจารย ์                                          39 
5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน                            40 
6) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้                            42 
7) ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)              42 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน                43 
2) การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม                 43 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร              45 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร              45 

ภาคผนวก 
ก.   ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง            45 
ข.    ส่วนท่ี 1 ตารางสรุปความส าคญั หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และวตัถุประสงค ์           52 
 ของหลกัสูตร 
       ส่วนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัรายวชิา                          53 
ค.   เปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิกบัการด าเนินการของ           54 

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
ง.   ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร             58 
จ.    ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556           73 
ฉ.   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร                            97
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคม ี

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะวทิยาศาสตร์     ภาควชิาชีวเคมี   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1 รหสัหลกัสูตร :    25370101100439 
1.2 ช่ือหลกัสูตร : 
 (ภาษาไทย) :     หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาชีวเคมี 

               (ภาษาองักฤษ) :   Master of Science Program in Biochemistry 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
2.1 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชีวเคมี)   
                  (ภาษาองักฤษ):  Master of Science (Biochemistry) 
 2.2 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย):  วท.ม. (ชีวเคมี) 

                  (ภาษาองักฤษ):  M.Sc. (Biochemistry) 

3. วชิาเอก ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร   

5.1  รูปแบบ 
 หลกัสูตรปริญญาโท 
5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลกัสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมคร้ังท่ี  13(3/2559) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯในคราวประชุมคร้ังท่ี  378(8/2559)  

เม่ือวนัท่ี  17 กนัยายน 2559 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา
1. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาหรือโรงเรียนระดบัมธัยม
2. นกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร์ในสถาบนัการวจิยัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นกัวเิคราะห์ ปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบนัวจิยั หน่วยควบคุม

คุณภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. Product specialist ในภาคเอกชนท่ีผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑว์ทิยาศาสตร์ชีวภาพ

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

ช่ือ-สกุล วฒิุการศึกษา, สถาบนั, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

รศ. นางประภาพร  
อุทารพนัธ์ุ 

วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอนัดบั 2), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517 
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519 
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525 

อาจารย ์ นางสาวอรณิชา 
รัตนาภรณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ เกียรตินิยม
อนัดบั 2), ม. สงขลานครินทร์,  2544 
ปร.ด. (ชีวเคมี), ม. สงขลานครินทร์, 2553 

อาจารย ์ นางสาวพนัทิพา 
รุณแสง 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป เคมี-ชีววทิยา),  
ม. สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (ชีวเคมี),  ม. สงขลานครินทร์, 2557 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน
ในสถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  คณะวทิยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ

 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน
12.1 การพฒันาหลกัสูตร
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

1. แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวชิาทุกวชิา ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา
ในการพิจารณาขอ้ก าหนดรายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท่ีมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบ
เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมและด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และ
ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์        ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา 

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี มีเป้าหมายเพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความ 
สามารถและมีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิาชีวเคมี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา           
ต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ เพื่อพฒันาการท างานและงานวจิยัดา้น
ชีวเคมี  

1.2 ความส าคัญ/หลกัการและเหตุผล 
ชีวเคมีเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกุล ขั้นตอน

การเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการท าหน้าท่ีท่ีสัมพนัธ์กัน เป็นกระบวนการทางชีวเคมีท่ีท าให้
ส่ิงมีชีวติด ารงชีพและมีการเจริญเติบโตได ้ เน่ืองจากเทคนิคท่ีใชศึ้กษาทางชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหนา้ไป
มาก   อีกทั้งมีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต
โดยเฉพาะมนุษย์ พืช และสัตว์ ดังนั้ น ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาทั้งด้าน
วทิยาศาสตร์การแพทย ์เกษตร อุตสาหกรรม และ ส่ิงแวดลอ้ม  

วทิยาการมีความกา้วหนา้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจยัจีโนมใน
มนุษย ์(Human genome project) ไดส่้งผลต่อวิชาชีวเคมีและสหเวชศาสตรศึกษา  มีการเร่ิมตน้ของ
โครงการหาล าดบัเบสของยีนมนุษย ์จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2003 ท าไดส้ าเร็จอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได ้ท าให้รู้จกัยีนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน และน าไปสู่วิทยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก 
เทคโนโลยชีีวภาพ ตลอดจนจีโนมิกทางดา้นเภสัชวิทยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัความรู้
เบ้ืองตน้ทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตและเรียนรู้ให้ลึกถึงระดบัโมเลกุล จนถึงองค์รวมส่ิงมีชีวิตชนิด   
ต่าง ๆ   ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน  งานวิจยัในหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี   คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  มหาบัณฑิตและอาจารย์ใน
หลักสูตร ได้ผลิตผลงานวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและความรู้ท่ีทันสมัยท่ีสามารถเผยแพร่ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ ช่วยให้มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนในประเทศ เพื่อใชป้ระโยชน์
และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพื่อน าพาประเทศไปสู่การ
พฒันาและพึ่งพาตนเองได ้
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1.3 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป็นก าลงัใน

การพฒันาประเทศ 
2. เพื่อสร้างขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพของมหาบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในสาขา

ชีวเคมีและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และน าความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากงานวจิยัสู่การประยกุตใ์ช ้
3. เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้น สร้างงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่      มีโอกาสเพิ่มศกัยภาพความรู้ทางชีวเคมี  
     เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การพฒันาการเรียน 
    การสอน 
 
 
 
2. การพฒันานกัศึกษา ดา้น
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
และโปรแกรมวเิคราะห์ 

   ต่าง ๆ 
 
3. ส าเร็จการศึกษาภายใน    
    ระยะเวลาท่ีหลกัสูตร   
    ก าหนด 
 
 

1. ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ 
    ในการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการสัมมนา และ
วทิยานิพนธ์ ทางสาขาวชิา
ชีวเคมีและท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. มีการอบรมการใชเ้คร่ืองมือ 
    วจิยัและโปรแกรมเพื่อการ
วเิคราะห์ท่ีทนัสมยั 

2. จดัการอบรมการใชเ้คร่ือง 
    มือวจิยัของภาควชิา 
1.เร่งรัดการสอบโครงร่าง 
   วทิยานิพนธ์ ใหเ้สร็จส้ินภายใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 นบัตั้งแต่เร่ิม
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 

1. นกัศึกษาทุกคนน าเสนอสัมมนา
เป็นภาษาองักฤษ 

2. นกัศึกษาเขา้ร่วม หรือน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาองักฤษ ในการ
ประชุมทางวชิาการ  

1. มีนกัศึกษาสามารถใชเ้คร่ืองมือ   
    วจิยัและโปรแกรมวเิคราะห์ 
2.  มีงานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ท่ีใช ้
    เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 
 
1. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการ 

ศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

ระบบการจดัการศึกษา   เป็นแบบระบบทวภิาค    ภาคการศึกษาละ  15   สัปดาห์   ขอ้ก าหนด     
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2556 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วนั-เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์
เทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.0 หรือเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวเคมีโดยมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลกัฐานรับรอง หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2. คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

2.2.2 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์

เทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1. ความรู้พื้นฐานดา้นชีวเคมี ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา และเทคนิคส าหรับการวางแผนงานในขั้น
เร่ิมตน้ มีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาชีวเคมีโดยตรง  

2. การปรับตวัและแบ่งเวลาเม่ือเขา้สู่การเรียนรู้กระบวนการวิจยั ซ่ึงตอ้งด าเนินการและพึ่งพา 
ตวัเองเป็นหลกั 

3.   ขาดทกัษะในการวางแผนงานและการท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์อยา่งเป็นระบบ 
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4. มีขอ้จ ากดัในเร่ืองภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลทางวทิยาศาสตร์   ทั้งดา้นการอ่านและการ
ท าความเขา้ใจ 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จดัใหมี้รายวชิาส าหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี      
2. แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป เพื่อท าหนา้ท่ีติดตามดูแล    ใหค้  าแนะน าการวางแผนการเรียน 

       เทคนิคการเรียนเบ้ืองตน้ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าการวางแผนการท าวจิยั 

      เพื่อวทิยานิพนธ์ 
4. มีระบบการติดตามผลการเรียนและการท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์       โดยคณะกรรมการบริหาร 

       หลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ พร้อมใหค้ าแนะน า 
5. ผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษท่ีจดัโดยคณะและมหาวิทยาลยั 
6. ใหมี้การน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาองักฤษ ในรายวชิาสัมมนา 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิต (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
เป็นแบบชั้นเรียน  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลกัสูตร

3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1  36 หน่วยกิต 
ก. วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2  36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาบงัคบั   7 หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิาเลือก   5 หน่วยกิต 
ค. วทิยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวชิา  
 3.1.3.1 รายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั                หน่วยกิต 
 328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 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   เทคโนโลยขีองเซลล์ 2(2-0-4) 
  Cell Technology 
 328-506 ชีวเคมีขั้นสูง 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 ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี 1(0-3-0) 
  General Biochemistry Laboratory  
 328-515 เทคนิคจ าเป็นส าหรับงานวจิยัชีวเคมี 2(2-0-4) 
  Essential Techniques for Biochemical Research           
 328-516   เทคนิคส าหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล 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 
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 328-601   พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 
  Molecular Genetics 
 328-603 เซลลชี์ววทิยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 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  อณูชีววทิยาประยกุต์ 2(2-0-4) 
  Applied Molecular Biology 
 328-615 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาประยกุต ์ 1(0-3-0) 
  Applied Molecular Biology Laboratory 
 328-616 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Modern Techniques in Genetic Engineering 
 328-621   ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Biochemistry 
 328-651  ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง 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 
 328-681   หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี  1(1-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
    หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
 328-691    วทิยานิพนธ์ 24(0-72-0) 
  Thesis 
 328-692    วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
   Thesis 
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวชิา 
   รหสัวชิา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัต่อไปน้ี   
    ตวัเลข 3 ตวัแรก   หมายถึง   รหสัวชิาของภาควชิาหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัการ  
        ศึกษาในรายวชิานั้น  

328-xxx  คือ    รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
   ตวัเลขหลกัร้อย   หมายถึง   ชั้นปีหรือระดบัการศึกษาของรายวชิานั้น 

เลข 1-4   คือ    วชิาในระดบัปริญญาตรี 
เลข 5-7   คือ    วชิาในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 

  ตวัเลขหลกัสิบ   หมายถึง   วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
เลข 0 หรือ 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาพื้นฐาน/ทัว่ไป 
เลข 2   หมายถึง  กลุ่มวชิาทางพืช 
เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาคปฏิบติัการทัว่ไป 
เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาคปฏิบติัการทางคลินิก 
เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางคลินิก 
เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางโภชนาการ 
เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวชิาสัมมนา 
เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวชิาหวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี 
เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน 

 ตวัเลขหลกัหน่วย   หมายถึง  ล าดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกติ เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ตวัเลขท่ี 1 (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขท่ี 2 (2)  หมายถึง   จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 3 (3)  หมายถึง   จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 4 (4)  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีการ 
ศึกษา/  

ภาคเรียน 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี1       
ภาคท่ี 1               
 

 
328-692 

 
วทิยานิพนธ์ 
รวม 

 
9 นก. 
9 นก. 

 
328-513   
 

 
เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี 
วชิาเลือก 
รวม 

 
3 นก. 
5 นก. 
8 นก. 

ภาคท่ี 2 328-692 วทิยานิพนธ์ 
รวม 

9 นก. 
9 นก. 

328-505   
328-671 
328-691 
    

ชีวเคมีขั้นสูง 1 
สัมมนาทางชีวเคมี 1 
วทิยานิพนธ์ 
รวม 

2 นก. 
1 นก. 
5 นก. 
8 นก. 

ปีท่ี2       
ภาคท่ี 1 

328-692 วทิยานิพนธ์ 
รวม 

9 นก. 
9 นก. 

328-672   
328-691  
   

สัมมนาทางชีวเคมี 2 
วทิยานิพนธ์ 
รวม 

1 นก. 
9 นก. 
10 นก. 

ภาคท่ี 2 328-692 วทิยานิพนธ์ 
รวม 

9 นก. 
9 นก. 

328-691    วทิยานิพนธ์ 
รวม 

10 นก. 
10 นก. 

 รวมตลอดหลกัสูตร  36 นก. รวมตลอดหลกัสูตร  36 นก. 
นกัศึกษาปริญญาโททุกคนตอ้งสมัมนาเป็นภาษาองักฤษในวิชาสัมมนา  อยา่งนอ้ย  1  คร้ัง  ส าหรับนกัศึกษา แผน ก  แบบ  
ก1 ตอ้งลงทะเบียนรายวชิาสมัมนาโดยไม่นบัหน่วยกิต  
นก. = หน่วยกิต 

 

    ในกรณีท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทตอ้งการเปล่ียนระดบัไปเรียนปริญญาเอก และเคยเรียน
รายวชิาท่ีเทียบเท่ารายวชิาบงัคบัหรือรายวชิาเลือกของหลกัสูตรมาแลว้ ขอยกเวน้การเรียน โดยเทียบโอน
ได ้ รวมทั้งให้นบัรวมหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ระหวา่งการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท ก่อนการ
โอนยา้ยเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอกเป็นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอกดว้ย ทั้งน้ีข้ึนกบั     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่
ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา  
วชิาบังคับ 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1  2(2-0-4) 

 Advanced Biochemistry I 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 วถีิเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลระดบัลึกและการควบคุมโดยฮอร์โมน กลไกการ
ควบคุมและการส่ือสารระดบัเซลล ์ อนัตรกิริยาระหวา่งกรดนิวคลีอิคกบัโปรตีน กระบวนการ
เปล่ียนแปลงอาร์เอน็เอ กระบวนการหลงัการแปลรหสั โครงสร้างและหนา้ท่ีระดบัลึกของ
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 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี 3(2-3-4)  
 Biochemical Laboratory Techniques 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการชีวเคมี   การตกตะกอน   เซนตริ- 
ฟิวเกชนั โครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรียมพลาสมิด ดีเอน็เอ 
และอาร์เอน็เอ เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 
 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 1(0-2-1)  
 Seminar in Biochemistry I 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 



 

 15 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1)  
 Seminar in Biochemistry II 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 

 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-691 วทิยานิพนธ์ 24(0-72-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัในสาขาชีวเคมี ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting a well planned research in biochemistry under supervision of 
supervisor 

 
328-692 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัในสาขาชีวเคมี ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting a well planned research in biochemistry under supervision of 
supervisor 
 
วชิาเลือก 
328-503 เทคโนโลยขีองเซลล์ 2(2-0-4) 
 Cell Technology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความแตกต่างของเซลลข์องโปรคาริโอทและยคูาริโอท  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์      
ยคูาริโอท  วธีิน าดีเอน็เอเขา้สู่เซลล ์และการแสดงออกของดีเอ็นเอในเซลล ์
 Differentiation between prokaryotic cell and eukaryotic cell; techniques in 
eukaryotic cell culture; transfection of DNA into cell and expression of DNA in cells 
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328-506 ชีวเคมีขั้นสูง 2                     2(2-0-4) 
 Advanced Biochemistry II 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎี เทคนิคขั้นสูงและความรู้ใหม่ ๆ ทางชีวเคมี การประยกุตห์ลกัการทางชีวเคมีมา
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 Theory, advanced techniques and current knowledge in biochemistry; useful 
applications of biochemical principles 
 
328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา 2(2-0-4) 

 Methods in Molecular Biology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การแยกและวเิคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากส่ิงมีชีวติ การสังเคราะห์กรด
นิวคลีอิคในหลอดทดลอง และการท าใหก้ลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการ
แยกโคลนท่ีสนใจ เทคนิค PCR และการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางชีววทิยาโมเลกุล เพื่องานดา้น   
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 : - 
 ชีวเคมีของสัตวท์ะเล เช่น ครัสตาเชียน วงจรชีวติของครัสตาเชียน การเจริญพนัธ์ุ    
และกลไกการป้องกนัตนเอง การตรวจวิเคราะห์และพฒันาคุณภาพของครัสตาเชียนท่ีจบัจาก
ธรรมชาติและท่ีเพาะเล้ียงในฟาร์ม สารชีวโมเลกุลท่ีมีคุณค่าจากทะเล และการแยกสกดัเพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ทางอุตสาหกรรม 
 Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean, 
reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean 
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naturally generated and those produced in farms; high-valued biomolecules from the sea, 
isolation, and usage in industry  
 
328-510  ชีวเคมีแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 
 Integrated Biochemistry 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารมหโมเลกุลในเซลลส่ิ์งมีชีวติ การใช ้      
และการเปล่ียนแปลงพลงังานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การผสมผสาน การควบคุมการ
ท างานของฮอร์โมน 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 ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี 1(0-3-0)   
 General Biochemistry Laboratory 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชป้ระจ าในการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการชีวเคมี การเตรียม
บฟัเฟอร์ และสารละลายต่าง ๆ การวดัความเป็นกรด-ด่าง การตรวจหาคุณสมบติัของสาร          
ชีวโมเลกุล โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยการเซนตริฟิวจ ์  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 เทคนิคจ าเป็นส าหรับงานวจิยัชีวเคมี   2(2-0-4) 
  Essential Techniques for Biochemical Research               
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เทคนิคจ าเป็นเพื่อใชใ้นงานวิจยัทางชีวเคมี  เป็นการผสมผสานเทคนิคทางโปรตีนและ
ชีวโมเลกุล เช่น การแยกและการตรวจหาโปรตีนดว้ยวธีิ  Western blot  และ ELISA  การโคลน 
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และการแสดงออกของยนี  การแสดงออกของรีคอมบิเนนท์โปรตีนในเซลล ์  เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลลส์ัตว ์
 Integrated tools fundamental to biochemical research with a variety of protein and 
molecular biology techniques such as isolation and determination of proteins by Western blot 
and ELISA, gene cloning and expression, expression of recombinant proteins in cells, 
techniques for animal cell culture 
 
328-516 เทคนิคส าหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลลแ์ละการแพทย ์ 2(2-0-4) 
  Techniques for Biomolecular, Cellular and Medical Research 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เทคนิคใหม่และขั้นสูงส าหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลลแ์ละการแพทย ์ การประยกุต ์
ประโยชน์และขอ้จ ากดัของเทคนิคดงักล่าว 
 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 : - 
 ศึกษาและวจิยัระยะสั้น  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในสาขาจ าเพาะทางชีวเคมี 
 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 ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ ความส าคญัของสาร 
อาหารแต่ละชนิดท่ีมีต่อการท างานของร่างกาย หลกัการทางโภชนาการ 
 Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to 
human body functions; the principle of nutrition 
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328-601 พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 
 Molecular Genetics 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของสารพนัธุกรรม ความบกพร่องทางกรรมพนัธ์ุ 
องคป์ระกอบและโครงสร้างของชุดยนีในออร์แกแนลลแ์ละเซลลโ์ปรคาริโอท ยีนท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได ้  กลไกการสลบัท่ีของขอ้มูลยนี การควบคุมการแสดงออกของยนีในเซลลร์ะดบั 
ทรานสคริบชัน่  และทรานสเลชัน่ ความรู้พื้นฐานเทคนิคของอณูชีววทิยา 
 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 : - 
 พื้นฐานทางดา้นเซลลว์ทิยา โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลลช์นิดต่าง ๆ เซลล์
เมมเบรน โครงสร้างและคุณสมบติัของกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรม ขอ้มูล
พนัธุกรรม การกลายพนัธ์ุ การซ่อมแซมดีเอน็เอ กระบวนการจ าลองแบบ 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 : - 
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 ชีวโมเลกุลและสารพนัธุกรรมในกระบวนการต่าง ๆ ระดบัเซลล ์  โครงสร้างและการ
ควบคุมยนีในโปรคาริโอทและยคูาริโอท บทบาทการแสดงออกของยนีต่อพฒันาการของส่ิงมี- 
ชีวติชั้นสูง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งสัญญาณและการส่ือสารระดบัเซลล ์  การเพิ่ม
จ านวนและการอยูร่อดของเซลล ์
 The molecular and genetic of cellular processes; gene structure and regulation in 
prokaryotes and eukaryotes; role of gene expression in the development of the complex 
organisms; related processes with cell signaling and communication, cell proliferation and 
survival 
 
328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์ 2(2-0-4) 
 Technology of Protein and Enzyme 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง และสมบติัทางเคมีกายภาพของโปรตีนและเอนไซม ์
สมบติัทางจลนศาสตร์ของเอนไซม ์ เทคนิคทางชีวเคมีส าหรับเตรียมโปรตีนและเอนไซมท์ั้งจาก
ธรรมชาติและรีคอมบิแนนทต์ลอดจนท าใหบ้ริสุทธ์ิ การประยกุตใ์ชโ้ปรตีนและเอนไซมด์า้น   
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  อณูชีววทิยาประยกุต์ 2(2-0-4)   
 Applied Molecular Biology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทฤษฎี แนวคิดรวบยอดเชิงประยกุต ์ และเทคนิคการวิจยั ท่ีมีการพฒันาหรือก าลงั
พฒันา เพื่อใชต้รวจหากลไกระดบัโมเลกุลท่ีเซลลใ์ช้ขอ้มูลทางพนัธุกรรมในการผลิตอาร์เอน็เอ
และโปรตีน    หวัขอ้เทคโนโลยแีละเทคนิคจ าเพาะครอบคลุมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค PCR การ
สร้างและปรับเปล่ียนเวคเตอร์ เทคนิคการเปล่ียนแปลงยีนแบบ site-direct mutagenesis การใช้
เทคนิคต่าง ๆ อาทิ transgenic knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel 
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electrophoresis และ affinity chromatography การแสดงออกของยนีและความสัมพนัธ์ในการ
ท างานระหวา่งยนีต่าง ๆ 
 Theory, applied concepts and research techniques those are developed or developing 
to explore the molecular mechanisms by which cells use genetic information to produce RNAs 
and proteins; topics of the particular technologies and techniques include applied PCR 
techniques, vector construction and modification, site-direct mutagenesis; the usage of the 
techniques such as transgenic and knock-out mice, micro-arrays, RNA interference, 2-D gel 
electrophoresis, and affinity chromatography, gene expression and inter-relationship of genes 

 
328-615 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาประยกุต ์ 1(0-3-0)   
 Applied Molecular Biology Laboratory 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ปฏิบติัการผสมผสานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเทคนิคขั้นสูงทางเทคโนโลยโีปรตีน และ
ชีววทิยาโมเลกุล ครอบคลุมถึงการก่อกลายพนัธ์ุในโครงสร้างยนีดว้ยปฏิกิริยา PCR การแยก    
อาร์เอน็เอและการตรวจการแสดงออกของยีนดว้ย RT-PCR การวเิคราะห์รีคอมบิแนนทโ์ปรตีน
ในแบคทีเรียและเซลลส์ัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
 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 : - 
 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ การดดัแปลงพนัธุกรรมและการยบัย ั้งการ
แสดงออกของยนีแบบถาวรในสัตว ์ เทคโนโลย ี 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 : - 
 โครงสร้างและการท างานของเซลลพ์ืช กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของ    
ชีวโมเลกุลของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช กระบวนการหายใจท่ี
ต่อตา้นผลของไซยาไนด ์พนัธุศาสตร์ของพืช ชีวเคมีของยางพาราและการประยกุตใ์ช้ 
 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 ชีวเคมีคลินิกขั้นสูง   3(2-3-4) 
 Advanced Clinical Biochemistry 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 องคป์ระกอบ สมบติัและหนา้ท่ีของโลหิต เมแทบอลิซึมของโปรตีนในพลาสมา ความ
ผดิปกติของฮีโมโกลบิน   การท างานของไตและตบัท่ีเก่ียวขอ้งในเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
ต่าง ๆ ชีวเคมีของฮอร์โมนและพยาธิสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 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 : - 
 สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-674    สัมมนาทางชีวเคมี 4         1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry IVI 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สัมมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอ
และตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 
328-681    หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี   1(1-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ในสาขาชีวเคมี 
 Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ท่ี เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวฒิุการศึกษา ระดบัตรี-โท-เอก 
และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน 
ทางวชิาการ 

1 รศ. นางประภาพร  
อุทารพนัธ์ุ 

วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอนัดบั 2), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517 
วท.ม. (ชีวเคมี), ม. มหิดล, 2519 
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม. มหิดล, 2525 

ดูภาคผนวก ง 

2 รศ. นางนนัทา  
เชิงเชาว ์

วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524 
Ph.D. (Biochemistry), Florida State 
University, U.S.A, 2530 

ดูภาคผนวก ง 

3 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 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 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 อาจารย ์ นางสาวอรณิชา 
รัตนาภรณ์ 

วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
ม. สงขลานครินทร์, 2544 
ปร.ด. (ชีวเคมี),  
ม. สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก ง 
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ท่ี เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวฒิุการศึกษา ระดบัตรี-โท-เอก 
และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน 
ทางวชิาการ 

7 อาจารย ์ นายฐณะวฒัน์  
พิทกัษพ์รปรีชา 

ภ.บ. (เภสชัศาสตร์ เกียรตินิยม 
อนัดบั 2), ม. สงขลานครินทร์, 2547 
ปร.ด. (ชีวเคมี),  
ม. สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก ง 

8 อาจารย ์ นางสาวพนัทิพา  
รุณแสง 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป เคมี-
ชีววทิยา), ม. สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (ชีวเคมี), 
ม. สงขลานครินทร์, 2557 

ดูภาคผนวก ง 

9 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. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)
 ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ

การด าเนินงานวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ ใหมี้การด าเนินการดงัน้ี 
5.1.1 นกัศึกษาเลือกงานท่ีสนใจเพื่อจดัท าโครงร่างวทิยานิพนธ์ ร่วมกบัคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
5.1.2 จดัท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง  ภายในภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 นบัตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนวทิยานิพนธ์ 
5.1.3 จดัท ารายงานความกา้วหนา้การท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสูตร ทุก 6 เดือน 
5.1.4 ด าเนินการวจิยั จดัท าวทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเวลา 

2 ปีการศึกษา หรือหากไม่เป็นไปตามก าหนด ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
5.1.5 นกัศึกษาแผน ก1 มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และนกัศึกษา

แผน ก2 มีการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการระดบัประเทศแบบ proceeding อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นการวิจยั ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ การจดัท าและ

น าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ การท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ การวเิคราะห์แกไ้ขปัญหางานวจิยั การ
น าเสนอความกา้วหนา้และเขียนรายงานการวิจยั การน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมทางวชิาการ  

5.2.2 มีทกัษะการท างานดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบและสามารถวาง
แผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

5.2.3 มีทกัษะการใชส่ื้อต่าง ๆ ในการน าเสนอผลงานวิจยั อาทิ โปสเตอร์ และ power point 
5.2.4 มีการพฒันาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท าวจิยั 

5.3 ช่วงเวลา  
5.3.1 เร่ิมภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 จน

ส าเร็จการศึกษา 
5.3.2 เร่ิมภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 จน

ส าเร็จการศึกษา 
     5.4  จ านวนหน่วยกติ 

5.4.1 36 หน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 
5.4.2 24 หน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 

5.5  การเตรียมการ  
5.5.1 บณัฑิตวทิยาลยั คณะ และภาควชิา/หลกัสูตร จดัปฐมนิเทศเพื่อใหค้  าแนะน าการลง 

ทะเบียน และด าเนินการเก่ียวกบัรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
5.5.2 แต่งตั้งประธานหลกัสูตรเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้  
5.5.3 ช้ีแจงรายละเอียดรายวชิาแก่นกัศึกษาพร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
5.5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าวธีิการสืบคน้ขอ้มูล 

วธีิการจดัเตรียมโครงร่างวทิยานิพนธ์ วธีิการเขียนรายงานผลการวจิยั การจดัเตรียมและใชส่ื้อ     
ต่าง ๆ เพื่อการน าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์และรายงานผลการวจิยัต่อคณะกรรมการพิจารณา 

5.5.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั นดัพบนกัศึกษาเพื่อให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ รวมทั้งเตรียม
ขอจริยธรรมการวจิยัหากท าการศึกษาในสัตวท์ดลองหรือในมนุษย ์
5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)    และกรรมการท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า     รวมอยา่ง
นอ้ย  3  คน ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อท า
หนา้ท่ีพิจารณาความเหมาะสม พร้อมใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหส้ามารถด าเนินการวิจยัและไดผ้ล
งานท่ีดี มีระยะเวลาของการด าเนินงานเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร  
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5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีประเมินผลความกา้วหนา้งานวจิยัเพื่อ
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา พร้อมใหข้อ้เสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท าหนา้ท่ีตรวจ พิจารณา และประเมินผลงานวจิยั เม่ือ
นกัศึกษาไดเ้สร็จส้ินการด าเนินงานวจิยัและเตรียมรายงานผลการวจิยัแลว้ 

5.6.4 นกัศึกษาผา่นรายวชิาวทิยานิพนธ์ เม่ือคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ไดป้ระเมิน
ผลการวจิยัและสรุปความเห็นใหไ้ดรั้บสัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatifactory) หรือ X 
(Excellent) ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  - กระตุน้และฝึกใหน้กัศึกษาคิดวเิคราะห์อยา่ง  
   สร้างสรรค ์ผา่นรายวชิาสัมมนา 

1.2 มีทกัษะในการน าเสนอผลงานทางวชิา 
      การเป็นภาษาองักฤษ 
       

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฝึกทกัษะ 
   ภาษาองักฤษ  ท่ีจดัโดยคณะและมหาวทิยาลยั 
-  จดัใหน้กัศึกษาน าเสนอสัมมนาเป็นภาษา 
   องักฤษ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  

1.3  การวางแผนการท างาน การติดต่อส่ือสาร  
      การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีมนุษยสัมพนัธ์  
      คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

- ส่งเสริมการวางแผนการท างาน การท างานเป็นทีม 
   การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
   จริยธรรม ผา่นกิจกรรม โครงการบริการชุมชน 
   ต่าง ๆ ท่ีจดัโดยคณะ/มหาวทิยาลยั 
- ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะ หรือ 
   ร่วมฝึกโครงการต่าง ๆ 
- มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยดูแล เอาใจใส่  ใหค้  าปรึกษา 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการ

ตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงมีชีวติ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานดว้ยตนเองและ/หรือเป็น
ทีมได ้สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทางวชิาการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
5. มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและอาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สร้างวฒันธรรมการมีระเบียบวนิยั   โดยมีอาจารยเ์ป็นตน้แบบ   และเนน้การเขา้ชั้น

เรียนให้ตรงเวลา 
2. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยใ์นการสอนทุกรายวชิา  
3. มีการยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี เสียสละ 
4. ฝึกฝนความรับผิดชอบ โดยจดัใหมี้กิจกรรมกลุ่ม   รวมทั้งใหรู้้หนา้ท่ีการเป็นผูน้ าและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินความรับผดิชอบ  การมีระเบียบวินยั  จากการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือส่งรายงานความกา้วหนา้การท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด การเขา้ร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ประเมินความซ่ือสัตย ์ จริยธรรม  จากจ านวนการทุจริตในการสอบ  และ การลอกเลียน
ผลงานวจิยัของผูอ่ื้น 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นองคค์วามรู้ และเทคนิคการวิจยัในสาขาวชิาชีวเคมี       ซ่ึง
มุ่งเนน้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตท่ี้มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ   
อาทิ ยางพารา หรือสัตวน์ ้า  และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวชิาชีวเคมี  สามารถวเิคราะห์ปัญหา 
และประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางชีวเคมีในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัท่ี
เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ 

               3. สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวิจยัสู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
4. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดศึ้กษากบัความรู้ในสาขาชีวเคมี กบัความรู้ในศาสตร์     

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. อาศยัการสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ การบรรยาย การน าเสนอ 
การทดลอง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขียนรายงาน  
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2. การเรียนรายวชิาปฏิบติัการ เพื่อฝึกฝนทกัษะการน าเทคนิคพื้นฐานต่าง ๆ ทางชีวเคมีมา
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหางานวจิยั 

3. ก าหนดใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการระดบัประเทศอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียนในการเรียนรายวชิา สอบภาคปฏิบติั การท ารายงาน  
 การใหส้ัมมนา การน าเสนอผลงานวจิยั 
2. ประเมินผลจากการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ และการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากผลงานตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ                หรือการประชุมวชิาการแบบ  
 Proceeding 

 2.3. ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถคน้ควา้ ประเมินและวเิคราะห์ผลการวิจยั เพื่อใชใ้นการปัญหา การด ารงอยู ่
ตลอดจนเสริมสร้างสังคมใหอ้ยูดี่มีสุขแบบพอเพียง 

2. สามารถคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์ โดยประยกุตค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทาง
ชีวเคมี ในการแกปั้ญหาการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. คิดอยา่งมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ และบริหารจดัการงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. การสอนรายวชิา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. จดัใหมี้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสัมมนา การจดัท าโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
3. จดัใหมี้กิจกรรมการฝึกฝนทกัษะการคิดวเิคราะห์  ผา่นการวางแผนงานและการท าวจิยั 

แบบกลุ่มหรือโดยตนเองในรายวชิาปฏิบติัการ 
4. การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้งานวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์       เพื่อรับการประเมินและ 
     ค  าแนะน า  ส าหรับการด าเนินงานในขั้นต่อไป  จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ประเมินผลจากการเรียนรายวชิา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสัมมนา การจดัท า

โครงร่างวทิยานิพนธ์  
2. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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1. มีความคิดริเร่ิม   สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
อยา่งเป็นระบบ โดยอยูบ่นพื้นฐานวชิาความรู้  

2. สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิา พฒันา และก่อประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน สังคม  
3. มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบต่องานท่ีเผยแพร่ออกสู่

สังคม 
4. มีความรับผดิชอบ กระตือรือร้น และตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้เพื่อพฒันา 

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5. สามารถส่ือสาร แลกเปล่ียนทศันคติ ขอ้มูลเชิงวชิาการต่าง ๆ กบับุคคลในสาขาวชิาการ

เดียวกนัหรือต่างสาขาไดห้ลากหลาย  
 2.4.2.  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผดิชอบ 

1. สอน สอดแทรกทศันคติและความรับผดิชอบในรายวชิาท่ีสอนตามหลกัสูตร 
2. จดัใหมี้กิจกรรมกลุ่ม การน าเสนองาน ในรายวชิาท่ีสอนตามหลกัสูตร 
3. จดัใหมี้กิจกรรมหรือให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม   ท่ี 
      คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
  รับผดิชอบ 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวชิา ท่ีมีการส่งเสริมการท างานกลุ่ม 
2. ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการท่ีจดั 

 2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข     การส่ือสาร        และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการใชก้ระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ในการคิดวเิคราะห์ แกไ้ข
ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  และในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีได ้

2. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมช่วยการวเิคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล การน าเสนอขอ้มูล
และผลงาน และการส่ือสาร  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. มีรายวชิาเลือก รายวชิาบงัคบั และวชิาวทิยานิพนธ์ท่ีเป็นปฏิบติัการ ท่ีเนน้การคิด

วเิคราะห์เชิงตวัเลข  
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2. จดัใหมี้การน าเสนอสัมมนา รวมทั้งใหมี้การน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือ
บรรยายในท่ีประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ การ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ประเมินผลการเรียนรายวชิา จากการสอบขอ้เขียน การท ารายงาน การน าเสนอสัมมนา

ในรายวชิาสัมมนา หรือรายงานความกา้วหนา้ของการท าวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 
2. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการตระหนกัถึงคุณค่า

ของส่ิงมีชีวติ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานดว้ยตนเองและ/หรือเป็นทีมได ้สามารถ

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทางวชิาการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
4. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
5. มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและอาชีพ 

 ความรู้ 
1. มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นองคค์วามรู้และเทคนิคการวจิยั  ในสาขาวชิาชีวเคมี ซ่ึงมุ่งเนน้งานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรภาคใตท่ี้มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยางพารา หรือสัตวน์ ้า  
และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวชิาชีวเคมี สามารถวเิคราะห์ปัญหา และประยกุต์ 
ใชค้วามรู้ทางชีวเคมีในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งสร้างสรรคผ์ลงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์อ่ืน ๆ 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวิจยัสู่ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
4. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดศึ้กษากบัความรู้ในสาขาชีวเคมีกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทกัษะทางปัญญา 
     1. สามารถคน้ควา้ ประเมินและวเิคราะห์ผลการวจิยั เพื่อใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้และการแกปั้ญหา 

การด ารงอยู ่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมใหอ้ยูดี่มีสุขแบบพอเพียง 
     2. สามารถคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์ โดยประยกุตค์วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางชีวเคมี ในการ

แกปั้ญหาการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     3. คิดอยา่งมีเหตุมีผล    สามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ         และบริหารจดัการงานอยา่งมี 
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          ประสิทธิภาพ 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      1. มีความคิดริเร่ิม    สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม     และอยา่งเป็น   
          ระบบ โดยอยูบ่นพื้นฐานวชิาความรู้ 
      2. สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิา พฒันา และก่อประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน สังคม  
      3. มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเองและรับผดิชอบต่องานท่ีเผยแพร่ออกสู่สังคม 
      4. มีความรับผดิชอบ กระตือรือร้น   และตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่ง 
 ต่อเน่ือง 
      5. สามารถส่ือสาร   แลกเปล่ียนทศันคติ   ขอ้มูลเชิงวชิาการต่าง  ๆ   กบับุคคลในสาขาวชิาการเดียวกนั 

หรือต่างสาขาไดห้ลากหลาย  
ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการใชก้ระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์  ในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนั  

และในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีได ้
2. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมช่วยการวเิคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล การน าเสนอขอ้มูลและผลงาน และการ
ส่ือสาร  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทค 
โนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
328-503  เทคโนโลยขีองเซลล ์                    
328-505   ชีวเคมีขั้นสูง 1                    
328-506   ชีวเคมีขั้นสูง 2                    
328-507   เทคนิคอณูชีววทิยา                    
328-509  ชีวเคมีทางทะเล                    
328-510  ชีวเคมีแบบผสมผสาน                    
328-513   เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี                    
328-514  ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี                    
328-515  เทคนิคจ าเป็นส าหรับงานวจิยัชีวเคมี                    

328-516  เทคนิคส าหรับงานวจิยัชีวโมเลกุล เซลลแ์ละ                      

               การแพทย ์                    
328-531  การทดลองทางชีวเคมี                    
328-563  หลกัโภชนาการ                    
328-601  พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล                    
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และเทค โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
328-603  เซลลชี์ววทิยาและพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล                    
328-604 การควบคุมระดบัโมเลกุลและเซลล ์                    
328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์                     
328-614 อณูชีววทิยาประยกุต ์                    
328-615 ปฏิบติัการอณูชีววทิยาประยกุต ์                    
328-616  เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์                      
328-621 ชีวเคมีของพืช                    
328-651 ชีวเคมีคลีนิกขั้นสูง                    
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1                    
328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2                    
328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3                    
328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4                    
328-681หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี                     
328-691วทิยานิพนธ์                    
328-692วทิยานิพนธ์                    
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หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการ 
ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย 
1. เทียบเคียงผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวชิา ท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรในแต่ละปี  

เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวชิา 
2. ทบทวนเน้ือหารายวชิาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนราย 

วชิา เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และต่อเน่ือง รวมทั้งเทียบเคียงกบัต ารา บทความทางวิชาการ 
หรือผลงานวจิยั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเน้ือหาใหท้นัสมยัและมีมาตรฐานทางวชิาการ 

3. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระบบการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. ภาวะการณ์ไดง้านท าของมหาบณัฑิต  
2. ความพึงพอใจของมหาบณัฑิตต่อหลกัสูตรในการประกอบอาชีพ 

3. ผลการประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
4. ความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
 นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตอ้ง  

1. สอบผา่นภาษาองักฤษ ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
2.  นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนหลกัสูตรแผน ก แบบ ก1   ตอ้งเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และตอ้งเป็นระบบเปิด
ใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้ ส าหรับผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

3. นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2  ตอ้งศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนด ใน
หลกัสูตรโดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดย
คณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้
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ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บ
การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบบั
สมบูรณ์(Full Paper)ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ(Proceedings) 
ดงักล่าว 

4. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั    
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก จ) 

 
หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1. จดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียง ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรและงานวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบับณัฑิตศึกษา 

2. สนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่จดัโดยมหาวทิยาลยั เพื่อใหค้วามรู้    
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการบริหารวชิาการของมหาวทิยาลยั รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีและ
จรรยาบรรณของอาจารย ์ มีทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการเรียนการ
สอน รวมทั้งสนบัสนุนให้เขา้ร่วมอบรมการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
ท่ีจดัข้ึนทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

3. มอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศึกษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในหวัขอ้ท่ีอาจารย์
ใหม่มีความรู้และถนดัอยา่งพอเหมาะ เพื่อสอนโดยมีอาจารยพ์ี่เล้ียงใหค้  าแนะน า 

4. มอบหมายใหดู้แล ประสานงานรายวชิา ร่วมกบัอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้การจดัการ 
และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

5. ผลกัดนัใหท้  างานดา้นวจิยัควบคู่กบังานดา้นการเรียนการสอน รวมทั้งสนบัสนุนการเขา้อบรมการ
พฒันาสมรรถภาพอาจารยใ์หม่ในการท าวจิยั เพื่อใหมี้พฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจในวชิาการท่ี
ทนัสมยั รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้นการวจิยั เป็นประโยชน์ส าหรับการสอนในรายวชิาและ
สามารถใหค้ าแนะน าการท าวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาในท่ีปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

1. มีการจดัการอบรมดา้นการจดัการเรียนการสอน การวดั การประเมินผล การวจิยั การผลิตผล
งานทางวชิาการ โดยคณะและมหาวทิยาลยั 
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2. การจดักลุ่มผูส้อนในแต่ละรายวชิา เพื่อใหมี้การท างานร่วมกนัและแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งอาจารย ์ ไดมี้โอกาสฝึกฝนหนา้ท่ีของผูป้ระสานงานรายวชิาและผูร่้วมสอน 

3. ส่งเสริมและจดัการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ระหวา่งอาจารยใ์น
หลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ  
1. ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารยใ์นหลกัสูตรทุกคน ตอ้งเขา้ร่วมการอบรม หรือประชุม 

สัมมนาวชิาการ ท่ีจดัข้ึนภายในและ/หรือภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารยใ์นหลกัสูตรทุกคน ตอ้งท าวจิยั และ/หรือผลิตผลงานทางวชิา 

การในรูปแบบต่าง ๆ หรือ น าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรฯ ก าหนดการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร โดยมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพ 6 ดา้น คือ 
1.  การก ากบัมาตรฐาน 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก ากบัให้หลกัสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเร่ืองคุณสมบติัและจ านวนของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ภาระงานและผลงานวิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 หากมีประเด็นใดท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งประชุมหาทางแกไ้ข 
และอาจตอ้งประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  บัณฑิต 
 2.1  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตทุกปีท่ี
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั เพื่อน าขอ้มูลเขา้สู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และอภิปราย
เพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตร 
 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวจัิยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการตีพิมพ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา ทั้งน้ีลกัษณะและ
จ านวนผลงานดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร และอภิปรายเพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตรต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิ ธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และเกณฑ์ของบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นเพื่อ
ประเมินวิธีการรับนักศึกษาท่ีใช้ และส ารวจความเห็นของนักศึกษาในชั้นปีแรกในประเด็นน้ี ข้อมูล
ดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป 
 3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้ค  าปรึกษาแนะน าการเตรียมความพร้อมเพื่อแกไ้ขปัญหาของ
นกัศึกษาก่อนเขา้เรียน รวมทั้งก าหนดแนวทางการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในระหวา่งการศึกษา ดงัน้ี 
   ก. อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นการศึกษาและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตลอดจน

เร่ืองอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปท าหน้าท่ีจนกว่านักศึกษามีอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกั 

   ข. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาเร่ืองการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์และ

เร่ืองอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 

   ค. หลกัสูตรฯ จดัให้มีการรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตลอดจนมี

การติดตามความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ทุกคร้ัง 

   ง. ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ฯ ท่ีก าหนดในหมวดท่ี 4 

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณา มคอ.3 วา่กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

   จ. ผูป้ระสานงานรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนด าเนินการเรียนการสอนดงัท่ีระบุไวใ้น มคอ.3 และ

จดัท า มคอ.5 เพื่อประมวลผลการจดัการเรียนการสอน แลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อ

พิจารณาผลดงักล่าว ร่วมกนัผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีจดัโดยคณะฯ ไปใชเ้พื่อพฒันาการเรียน

การสอนในปีการศึกษาถดัไป  

 3.3  ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรใน

เร่ืองการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์การใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นกัศึกษาทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การวดัและประเมินผล และเร่ืองอ่ืน ๆ 
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4.  อาจารย์ 

 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

   การประกนัคุณภาพในส่วนของการบริหารและพฒันาอาจารยมี์รายละเอียดดงัน้ี 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้ งอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   คณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารายช่ือท่ีเสนอและส่งเร่ืองต่อไปยงัมหาวทิยาลยั 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดแนวทางบริหารอาจารยเ์พื่อให้ไดอ้าจารยท่ี์มีคุณสมบติั

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในดา้นวฒิุการศึกษาและต าแหน่งวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร

อย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดแผนพฒันาบุคลากรของหลกัสูตรฯ ในด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ การอบรม ประชุม 

สัมมนา การดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การท าวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ การลาเพิ่มพูนความรู้ทาง

วชิาการ และการขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยน าความตอ้งการพฒันาตนเองของอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เขา้

พิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 ค. การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเป็นอาจารยใ์หม่ ตามระบุไวใ้นหมวด 6 การ

พฒันาอาจารย ์

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามขอ้มูล ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก ร้อยละของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ

จ านวนบทความของอาจารยท่ี์ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus/ISI ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าหลกัสูตร โดยก ากบัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองน้ี และอภิปราย

เพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะฯในการจัดท าแผนระยะยาวในเร่ือง

อตัราก าลงั แผนสรรหา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนส ารวจความพึง

พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดม

ความเห็นในเร่ืองน้ีทุกปี และอภิปรายเพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
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5.  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเน้ือหาสอดคล้องตาม

ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของหลักสูตรท่ีเปล่ียนไป ให้

ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ รวมทั้งความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดผูป้ระสานงานหลกัและ/หรือผูป้ระสานงานร่วมทุก

รายวชิา ผูป้ระสานงานรายวชิาจดัท า มคอ.3 และก าหนดผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ด าเนินให้มีการประเมินรายวิชา การประเมินอาจารยผ์ูส้อน และการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดย

นกัศึกษา 

   ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและการช่วยเหลือ

ก ากบัติดตามการศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานภาระงานของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

   ค. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดให้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความกา้วหนา้ในการท า

วทิยานิพนธ์ 

 5.3  การประเมินผู้เรียน 

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไวใ้น 

มคอ.2 ของหลกัสูตรภายใตห้ัวขอ้ การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกบัระบบ กลไกหรือ

แนวทางควบคุมดูแลใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ร่วมกบัคณะฯ จดัระบบเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 6.1  การบริหารงบประมาณ 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผน จดัท า ส ารวจความตอ้งการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

อาจารย์ผู ้สอนและผู ้เรียน อาทิ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน/โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดุครุภัณฑ์ทาง

วทิยาศาสตร์ใหมี้อยา่งเพียงพอ แลว้เสนอต่อคณะฯเพื่อจดัสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินการจดัซ้ือต่อไป 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
ก. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 

                  สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนคือหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการของภาควชิาชีวเคมี  และของ
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ข. หอ้งสมุด หนงัสือและต าราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
     ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร และห้องสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีหนงัสือและต ารา ตลอดจนวารสารทางวชิาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ในสาขาวชิาชีวเคมีและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับใชค้น้ควา้ประกอบการเรียนการสอน
และการด าเนินการวจิยัเพื่อวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 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 
    ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ยงัมีฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทั้งในรูปแบบ

ซีดีรอม และออนไลน์ อาทิ Life Science Collection, Science Citation Index, PubMed, Web of 
Sciences เป็นตน้และมีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส าหรับการสืบคน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ร่วมกบัภาคีห้องสมุดมหาวทิยาลยัไทย (Thai University E-Book Net) รวมทั้งบอกรับฐานขอ้มูล
ออนไลน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ ACS Publication, Nature Publication Group, Springer 
Link และ Science Direct เป็นตน้ 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานและน าเสนอส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการ
จดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการ 
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       เรียนการสอน โดยอาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ 
ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอภาควชิาฯเพื่อจดัหาส่ือการสอน   และเคร่ืองมือส าหรับ

คน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง   อาทิ     เคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  และจุดเช่ือมต่อรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

ค. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอภาควชิาฯ เพื่อจดัหาเคร่ืองมือ/ครุภณัฑท่ี์จ าเป็น และ
ทนัสมยั   ใหเ้พียงพอส าหรับการวจิยัของนกัศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตร 

 6.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินความเพียงพอของส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ ประกอบกบัผลการส ารวจความเห็นของนกัศึกษาในประเด็นน้ี เพื่อพิจารณาในท่ีประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และอภิปรายเพื่อหาวธีิปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1)  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีการประชุมหลกัสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ
สองคร้ัง โดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

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

X X X X X 

4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6  
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามมหาวทิยาลยั/ 
สภาวชิาชีพก าหนด  ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของราย 
วชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
ผลการด าเนินการของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

 X X X X 

8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 
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9)  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ 
พฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11)  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/มหาบณัฑิตใหม่ ท่ีมี 
ต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 
X X X X 

12)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตท่ีมีต่อมหาบณัฑิตใหม่
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  
X X X 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 
หมวดที ่8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1. การประชุมร่วมกนัของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ และ/หรือจากอาจารยผ์ูมี้ความรู้และประสบการณ์ 

2. การประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เพื่อแกไ้ขปัญหาอนัอาจเกิดระหวา่งการท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

3. การแลกเปล่ียนโดยสนทนากบันกัศึกษา เพื่อประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวชิา 

4. การประเมินจากผลสอบกลางภาคและปลายภาคของนกัศึกษาในแต่ละรายวชิา ซ่ึงใชเ้ป็น      
ตวัช้ีวดัวา่ ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน เพื่อปรับปรุงวธีิการสอนใหมี้    
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. การประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
 1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1. การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลยั 
2. การประเมินทกัษะการสอนของอาจารยใ์หม่ โดยคณะกรรมการประเมินท่ีแต่งตั้งโดยภาควชิา 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
1. การประเมินโดยนกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารยใ์นหลกัสูตร เพื่อทบทวนและปรับปรุงการจดั

แผนการเรียนให้เหมาะสม รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั  
2. การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินหลกัสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยา-
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ลยั เพื่อน าผลการประเมินและค าแนะน ามาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังต่อไป 
3. การประเมินโดยมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ เพื่อติดตามผลการน าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาในหลกัสูตรไปใชใ้นการท างาน 
4. การประเมินโดยผูใ้ชม้หาบณัฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพ

ของมหาบณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

มีการประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพท่ีแต่งตั้งโดยมหาวทิยาลยั โดยผา่นเกณฑก์ารประเมินเม่ือมีการด าเนินการขอ้ 1–5 และอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร  
1. อาจารยผ์ูส้อนน าผลการประเมินการสอน มาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน

รายวชิาท่ีตนรับผดิชอบ 
2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าผลประเมินรายวชิาในหลกัสูตร และผลการประเมินทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ซ่ึงมีการด าเนินการทุกปีมาทบทวน วเิคราะห์ พร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขส าหรับปีการศึกษาถดัไป  

 3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลกัสูตรโดยนกัศึกษาปัจจุบนั 
อาจารยผ์ูส้อน มหาบณัฑิต ผูใ้ชม้หาบณัฑิต และผูท้รงคุณวฒิุ มาทบทวน พิจารณา และน าไป
แกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
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    ส่วนที ่1 เปรียบเทียบแผนการศึกษา หมวดรายวชิาบงัคบั วชิาเลือกและวทิยานิพนธ์ 
 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทีป่รับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 

แผนการศึกษา 
ปริญญาโท แผน ก2 
รายวชิาบงัคบั 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1    3 นก. 
วทิยานิพนธ์ 
328-691 วทิยานิพนธ์        22 นก. 
 

แผนการศึกษา 
ปริญญาโท แผน ก2 
รายวชิาบงัคบั 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1     2 นก. 
วทิยานิพนธ์ 
328-691 วทิยานิพนธ์         24 นก. 
 

 
 

 
ลดเน้ือหาของวชิาบงัคบั และเพ่ิมหน่วย
กิตวชิาวทิยานิพนธ์ เพ่ือใหมี้เวลาท าวจิยั
มากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนจบภายในเวลา
ตามแผนการศึกษา 

หมวดรายวชิา 
วชิาบงัคบั 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1     3 นก. 
 
 
 
 
328-513 เทคนิคปฏิบติัการทาง 
              ชีวเคมี                  3 นก. 
 

 
วชิาเลือก 
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน                                                          
                                            3 นก. 
 

 
 
 
วทิยานิพนธ์ 
328-691 วทิยานิพนธ์        22 นก. 

 

หมวดรายวชิา 
วชิาบงัคบั 
328-505 ชีวเคมีขั้นสูง 1     2 นก. 
 
 
 
 
328-513 เทคนิคปฏิบติัการทาง    
              ชีวเคมี                   3 นก. 
 
 
วชิาเลือก 
328-510 ชีวเคมีแบบผสมผสาน                                                          
                                            3 นก. 
 
328-616  เทคนิคทนัสมยัทาง       
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์         2 นก. 
 
วทิยานิพนธ์ 
328-691 วทิยานิพนธ์           24 นก. 
 
 

 

 
 
- ปรับลดเป็น 2 หน่วยกิต เพื่อเปิด
โอกาสใหเ้รียนเน้ือหานอ้ยลง ท าวจิยั
ไดม้ากข้ึนสอนเป็นภาษาองักฤษคู่ขนาน
ถา้มีนกัศึกษาต่างชาติลงเรียน 
 
- ปรับเน้ือหาใหมี้เทคนิคท่ีทนัสมยัและ 
เพ่ิมเทคนิคดา้นโมเลกลุระดบัยนี สอน
เป็นภาษาองักฤษคูข่นานถา้มีนกัศึกษา
ต่างชาติลงเรียน 
 
- ปรับเน้ือหาใหเ้หมาะสมมากข้ึน 
 
 
- เพ่ิมวชิาเลือกท่ีมีเน้ือหาทนัสมยั สอน
เป็นภาษาองักฤษคูข่นานถา้มีนกัศึกษา
ต่างชาติลงเรียน 
 
- เพ่ิมหน่วยกิตวชิาวทิยานิพนธ์ เพ่ือให้
มีเวลาท าวจิยัมากข้ึน จะไดเ้รียนจบ
ภายในเวลาตามแผนการศึกษา 



 

 47 

ส่วนที ่2 เปรียบเทียบสถาณการณ์ การพฒันาหลกัสูตร และหลกัการและเหตุผล     
 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทีป่รับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
    1. ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ พนัธุ 
วศิวกรรมศาสตร์ ชีวสารสนเทศ นิติวทิยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้ง
เทคนิคต่าง ๆ ทางชีวเคมีไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ ทั้งทางการแพทย ์เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานส่ิงแวดลอ้มและการศึกษาประชากรของส่ิงมีชีวติ
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ นอกจากน้ีความตอ้งการความรู้ทางชีวเคมีมีเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือย ๆ ตามการพฒันาของศาสตร์เหล่าน้ี 

2. ความรู้ทางชีวเคมี ไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วภายหลงั
การรายงานการคน้พบโครงสร้างของสารพนัธุกรรมโดย Watson and Crick ใน 
ปี ค.ศ. 1953 ในปลายศตวรรษท่ีผา่นมา ไดมี้การพฒันาความรู้ไปจนถึงขั้นการ 
ศึกษาจีโนมมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติต่าง ๆ งานวจิยัวทิยาศาสตร์ชีวภาพในยคุหลงั 
จีโนม (post-genomics research) ตอ้งหนักลบัมาท าการวเิคราะห์  พร้อมทั้งมีการ
พฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาชีวเคมีในระดบัโมเลกลุ โดย 
เฉพาะโปรตีนและดีเอน็เอมากข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ ปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล ์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง หนา้ท่ี การควบคุม เช่ือมโยงกนั ระหวา่ง
โปรตีนและดีเอน็เอ ตลอดจนวถีิเมแทบอลิซึมต่าง ๆโดยองคร์วม เพราะความ  
ไม่สมดุลของส่ิงเหล่าน้ี สามารถน าสู่หรือเป็นสาเหตุส าคญัต่อการเกิดโรคและ
อาการผิดปกติของร่างกายมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ การคน้พบองคค์วามรู้
ใหม่และความเขา้ใจในชีวเคมี จะท าใหส้ามารถคน้หาสารชีวโมเลกลุท่ีสามารถ 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
     ความรู้ดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ เทคนิคทางชีวเคมีถูก
น าไปใชป้ระโยชนด์า้นการแพทย ์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการแขง่ขนัทางดา้นความรู้เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าสินคา้ท่ีมีความ 
ส าคญัทางเศรษฐกิจจึงมีความตอ้งการนกัวจิยัและบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในตลาด 
แรงงาน น าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ส่งผลให้
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรับแผนการผลิตบณัฑิตเพ่ือใหมี้ปริมาณ
และคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ จึง
จ าเป็นตอ้งก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการวางแผนและพฒันาหลกัสูตรอยา่งเหมาะสมให้
เขา้กบัสถานการณ์ของสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ โดยสร้างนวตักรรมดา้นต่าง ๆ 
เช่นการแพทย ์พืชเศรษฐกิจ และสตัวน์ ้ า ซ่ึงเป็นผลผลิตการส่งออกท่ีท ารายได ้
ใหแ้ก่ประเทศ เป็นตน้ 

 
เพ่ือทนักบัสถาณการณ์โลกท่ี 

เปล่ียนแปลง 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทีป่รับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 
ใชเ้ป็นยาหรือควบคุมโรคได ้เป็นตน้ 
     3. ปัจจุบนัมีการแขง่ขนัทางดา้นความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ท าใหมี้
การก าหนดคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
มีการปรับแผนการผลิตมหาบณัฑิตเพ่ือใหมี้ปริมาณและคุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

1. ความรู้ทางชีวเคมี และเทคโนโลยทีางชีวภาพในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่ง
รวดเร็ว มีการศึกษาทั้งในระดบัมหโมเลกลุและลงสู่ระดบัโมเลกลุ มีการศึกษา
เช่ือมโยงหนา้ท่ีของชีวโมเลกลุต่าง ๆ สู่การประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่ง
กวา้งขวาง ตลอดจนเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดมี้การพฒันาไป
อยา่งมาก 

2.ความไม่เขา้ใจการท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงของกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
ปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย ท าใหป้ระชาชนขาดความสนใจในเร่ืองสุขภาพ 
ไม่สามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวในเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าให้
เกิดความเครียดและโรคภยัต่าง ๆ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงจะท าใหส้ามารถรักษา
สุขภาพส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ลดค่าใชจ่้ายของรัฐในเร่ืองการรักษา
ประชากร 

3. ความขดัแยง้ทางสงัคมส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดกระบวนการคิดวเิคราะห์ 
และตดัสินใจอยา่งไม่เป็นระบบ การแกไ้ขปัญหาท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งเหตุและผล
มีนอ้ย ทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล ตลอดจนกระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ สามารถฝึกฝนโดยอาศยัการท างานวจิยัเป็นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
        จากการท่ีประเทศไทยไดก้า้วสู่การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (Asean 
cummunity) ในปี พ.ศ. 2558 สถานการณ์ความตอ้งการบุคลากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในศาสตร์ต่าง ๆ มีมากข้ึน และการเคล่ือนไหวของนกัวชิาการในประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลกเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั  ความรู้ทางชีวเคมีในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
มีการศึกษาทั้งในระดบัมหโมเลกลุและลงสู่ระดบัอณูชีวโมเลกลุ เช่ือมโยงหนา้ท่ี
ของชีวโมเลกลุต่าง ๆ สู่การประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง 
ตลอดจนเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดมี้การพฒันาไปอยา่งมาก จึง
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ท่ีกา้วทนักบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ืยนไปในโลกปัจจุบนั 
สามารถคิดวเิคราะห์ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล ตลอดจนฝึกฝน
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัการท างานวจิยัเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
ส่ือสารกบัสงัคมและวฒันธรรมท่ีเช่ือมกนัในโลกาภิวตัน์ทั้งในโลกออนไลน์และ
โลกสงัคมมนุษยไ์ด ้

 
 
 
 
 

เพ่ือทนักบัสถาณการณ์โลกท่ี 
เปล่ียนแปลง 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรทีป่รับปรุงใหม่ เหตุผลในการปรับปรุง 
การพฒันาหลกัสูตร  

งานวจิยัทางชีวเคมีของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การด าเนินการ
มาอยา่งต่อเน่ือง ผลงานวจิยัท่ีเกิดจากการอาศยัความรู้และเทคนิคตา่ง ๆ ท่ี
ทนัสมยัทางชีวเคมี ทั้งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบณัฑิตศึกษาและส่วนของ
บุคลากรเอง จะสามารถช่วยใหมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ข้ึนมา หรือท า
ใหส้ามารถน าเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาปรับปรุงหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัประเทศไทย  

ดว้ยปัจจยัและกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมดงัท่ีระบุในขอ้ 11 ภาควชิาชีวเคมี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี 
ใหมี้ความทนัสมยั รองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 
ทั้งปัจจุบนัและอนาคต มีรายวชิาหลกัตามมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ และ
รายวชิาเลือกท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ โดยการเรียน
การสอนในหลกัสูตรมุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการฝึกฝน
กระบวน การคิดและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยอาศยังานวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ การผลิตองคค์วามรู้ใหม่และผลงานวจิยัท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับและสามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งในระดบั 
ประเทศและสากล  สามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้รวมทั้งมีการสอด 
แทรกความเป็นนกัวจิยัท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม เพื่อใหไ้ด้
มหาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีพึงประสงค ์มีคุณภาพ มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพในองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การพฒันาหลกัสูตร  
       งานวจิยัทางชีวเคมีของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การด าเนินการมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ผลงานวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้และการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัทางชีวเคมี เป็น
ส่วนหน่ึงของบณัฑิตศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตร จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสใหมี้การพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  หรือสามารถน าเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาปรับปรุงหรือประยกุตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของ
ประเทศไทย ท่ีก าลงัมีการแข่งขนัดา้นการศึกษากบัประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  
      ดว้ยปัจจยัและกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม รวมทั้ง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดงัท่ีระบุในขอ้ 11 จึงจ าเป็นตอ้งสร้างกลยทุธ์ในการพฒันา
หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ ความตอ้งการของสงัคม ส่งเสริมความเขม้แขง็ดา้น
ชีวเคมี เนน้การศึกษาปัญหาดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
ภาควชิาชีวเคมี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี ใหมี้ความทนัสมยั รองรับการเปล่ียน 
แปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทั้งปัจจุบนัและอนาคต มีรายวชิาหลกัตามมาตรฐาน
คุณวฒิุความรู้ และรายวชิาเลือกท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ การเรียน
การสอนในหลกัสูตรมุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการฝึกฝนกระบวนการคิด
และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ การผลิต
องคค์วามรู้ใหม่และผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ใชป้ระโยชน์ได ้รวมทั้งมีการ
เนน้ความเป็นนกัวจิยัท่ีมีคุณธรรม จรรยา บรรณ และจริยธรรม เพือ่ใหไ้ดม้หาบณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะตามท่ีพึงประสงค ์มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในองคก์ร
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เพื่อใหค้รอบคุมและ

เด่นชดัมากข้ึน 
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หลกัการและเหตุผล 
     ความรู้พ้ืนฐานดา้นชีวเคมี เป็นฐานของการพฒันาศาสตร์ต่างๆ เช่น พนัธุ 
วศิวกรรมศาสตร์ นิติวทิยาศาสตร์ และชีวสารสนเทศ ความรู้ทางชีวเคมีไดมี้การ
พฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วภายหลงัการรายงานการคน้พบโครงสร้าง
ของสารพนัธุกรรมโดย Watson and Crick ในปี ค.ศ .1953 นอกจากน้ี เทคนิค 
ต่าง ๆ ทางชีวเคมีไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งทางการแพทย ์เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ส่วนงานทางดา้นอ่ืนๆ อาทิ งานส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาประชากร
ของส่ิงมีชีวติต่าง ๆในระบบนิเวศน์ เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางชีวเคมีระดบั
โมเลกลุเขา้ไปช่วยในบางส่วน  ในปลายศตวรรษท่ีผา่นมาไดมี้การพฒันาความรู้
ไปจนถึงขั้นการศึกษาจีโนมมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติต่าง ๆ   ส่งผลใหง้านวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ชีวภาพในยคุหลงัจีโนม )post-genomics research) ตอ้งหนักลบัมา
ท าการวเิคราะห์ พร้อมทั้งมีการพฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคต่าง ๆ   เพ่ือการศึกษา
ชีวเคมีในระดบัโมเลกลุ  โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรตีนและดีเอน็เอมากข้ึน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 
ปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆในเซลล ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
และหนา้ท่ีของโปรตีนและดีเอน็เอ   กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดโรค  รวมทั้งการ
คน้หา สารชีวโมเลกลุท่ีสามารถใชเ้ป็นยา หรือควบคุมโรค งานวจิยัทางชีวเคมี
ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  มีงานวจิยั
ท่ีมีประโยชนต์่อชุมชนเกิดข้ึนจ านวนมาก ทั้งท่ีเกิดจากมหาบณัฑิตและบุคลากร
ของภาควชิา นอกจากน้ีผลจากการวจิยัดงักล่าวยงัช่วยใหมี้การพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมทั้งท าใหเ้กิดการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ จากต่างประเทศมาประยกุตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัประเทศไทยสืบไป 

หลกัการและเหตุผล 
      ชีวเคมีเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในระดบั
โมเลกลุ ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการท าหนา้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กนั เป็น
กระบวนการทางชีวเคมีท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวติด ารงชีพและมีการเจริญเติบโตได ้ เน่ืองจาก
เทคนิคท่ีใชศึ้กษาทางชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมาก   อกัทั้งมีความส าคญัและเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวนิิจฉยัโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย ์พืช 
และสตัว ์ดงันั้น ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทั้งดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย ์เกษตร อุตสาหกรรม และ ส่ิงแวดลอ้ม  
      วทิยาการมีความกา้วหนา้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ 
โครงการวจิยัจีโนมในมนุษย ์(Human genome project) ไดส่้งผลต่อวชิาชีวเคมีและ 
สหเวชศาสตรศึกษา  มีการเร่ิมตน้ของโครงการหาล าดบัเบสของยนีมนุษย ์จนกระทัง่
ปี ค.ศ. 2003 ท าไดส้ าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ท าใหรู้้จกัยนี
ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และน าไปสู่วทิยาการใหม่ เช่น ขอ้มูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยชีีวภาพ 
ตลอดจนจีโนมิกทางดา้นเภสชัวิทยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัความรู้
เบ้ืองตน้ทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวติและเรียนรู้ใหลึ้กถึงระดบัโมเลกลุ จนถึงองคร์วม
ส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน   งานวจิยัในหลกัสูตรของภาควชิา
ชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การด าเนินการมาอยา่ง
ต่อเน่ือง  มหาบณัฑิตและอาจารยใ์นหลกัสูตร ไดผ้ลิตผลงานวจิยัท่ีมีประโยชน์ต่อ
ชุมชนและความรู้ท่ีทนัสมยัท่ีสามารถเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ  ช่วยใหมี้
การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดข้ึนในประเทศเพ่ือใชป้ระโยชน์ และสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศไทยในปัจจุบนั เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การ
พฒันาและพ่ึงพาตนเองได ้

 
เพื่อใหค้รอบคุมและ

เด่นชดัมากข้ึน 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที ่1 

ตารางสรุปความส าคญั หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
ส่วนที ่2 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัรายวชิา 
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ส่วนที ่1 ตารางสรุปความส าคญั หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

หลกัการและเหตุผล ปรัชญา วตัถุประสงค์ 
หลกัการและเหตุผล 
        ชีวเคมีเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวติ ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในระดบัโมเลกลุ ขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและการท าหนา้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กนั 
เป็นกระบวนการทางชีวเคมีท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวติด ารงชีพ
และมีการเจริญเติบโตได ้ เน่ืองจากเทคนิคท่ีใชศึ้กษาทาง
ชีวเคมีไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมาก   อกัทั้งมีความส าคญัและ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวนิิจฉยัโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษย ์พืช และสตัว ์ดงันั้น 
ความรู้ทางชีวเคมีจึงเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทั้งดา้น
วทิยาศาสตร์การแพทย ์เกษตร อตุสาหกรรม และ 
ส่ิงแวดลอ้ม  
      วทิยาการมีความกา้วหนา้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่
ปลายปี ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวจิยัจีโนมในมนุษย ์
(Human genome project) ไดส่้งผลต่อวชิาชีวเคมีและ 
สหเวชศาสตรศึกษา  มีการเร่ิมตน้ของโครงการหาล าดบั
เบสของยนีมนุษย ์จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2003 ท าไดส้ าเร็จ
อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ท าให้
รู้จกัยนีต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และน าไปสู่วทิยาการใหม่ เช่น 
ขอ้มูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยชีีวภาพ  ตลอดจน             
จีโนมิกทางดา้นเภสชัวทิยา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม    
ยงัตอ้งอาศยัความรู้เบ้ืองตน้ทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ
และเรียนรู้ใหลึ้กถึงระดบัโมเลกลุ จนถึงองคร์วม
ส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน งานวจิยั
ในหลกัสูตรของภาควชิาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การด าเนินการมาอยา่ง
ต่อเน่ือง  มหาบณัฑิตและอาจารยใ์นหลกัสูตร ไดผ้ลิต  
ผลงานวจิยัท่ีมีประโยชนต์่อชุมชนและความรู้ท่ีทนัสมยั
ท่ีสามารถเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ  ช่วยใหมี้
การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดข้ึนในประเทศเพ่ือใช้
ประโยชน์ และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ  
ของประเทศไทยในปัจจุบนั เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การ
พฒันาและพึ่งพาตนเองได ้

  หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเคมี มี
เป้าหมายเพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมี
ความสามารถและมีความรู้ความ
เขา้ใจในสาขาวชิาชีวเคมี มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานเหตุและ
ผล สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
เพื่อพฒันาการท างานและงานวจิยั
ดา้นชีวเคมี  

 

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตทาง
วทิยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป็น
ก าลงัในการพฒันาประเทศ 
2. เพื่อสร้างขีดความสามารถ
และพฒันาศกัยภาพของ
มหาบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในสาขาชีวเคมีและ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และน า
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจาก
งานวจิยัสู่การประยกุตใ์ช ้
3. เพื่อใหม้หาบณัฑิต
สามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้น 
สร้างงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากร 
ในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ มี
โอกาสเพ่ิมศกัยภาพความรู้
ทางชีวเคมี เพื่อน าไปใชใ้น
การพฒันาองคก์ร 
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ส่วนที ่2 ตารางแสดงความสอดคลอ้งวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรกบัรายวชิา  
 

วตัถุประสงค์ รายวชิา ค าอธิบายเพิม่เติม (ถ้ามี) 
1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป็นก าลงัในการพฒันา
ประเทศ 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

2. เพื่อสร้างขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพ
ของมหาบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในสาขา
ชีวเคมีและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และน าความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากงาน วจิยัสู่การประยกุตใ์ช ้

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

3. เพ่ือใหม้หาบณัฑิตสามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้น 
สร้างงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาติ 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  

4. เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ มีโอกาสเพ่ิมศกัยภาพความรู้ทางชีวเคมี เพ่ือ
น าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

ทุกรายวชิาในหลกัสูตร  
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ภาคผนวก ค 
เปรียบเทยีบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กบัการด าเนินการของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวสัดวิตัน์ 
1. เป็นหลกัสูตรปริญญาโทท่ีดี ปรัชญาและ
แผนพฒันาหลกัสูตรมีความเหมาะสม  

2. แผนการศึกษาเหมาะสม แต่คงตอ้งระวงัในการ
คดัเลือกนกัศึกษาเขา้หลกัสูตร ก 1 วา่นกัศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ทั้งน้ีควรพิจารณา
เสริมรายวชิาท่ีจ าเป็น 

3. มีขอ้สงสยัในประเดน็ท่ีหลกัสูตรมีทั้งรายวชิาท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรตอ้งระบุวา่แต่ละวชิา
ใชภ้าษาใด ทั้งน้ีถา้จะรับนกัศึกษาต่างชาติคงตอ้งให้
เลือกเรียนวชิาท่ีเป็นภาษาองักฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ในดา้นการด าเนินการหลกัสูตร ควรตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีกล่าวไวใ้หไ้ด ้เช่น ระยะเวลา
การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามท่ีก าหนด และใหมี้
การรายงานความกา้วหนา้ทุก 6 เดือน เพ่ือป้องกนั
ปัญหาท่ีท าใหน้กัศึกษาไม่สามารถจบภายในเวลาท่ี
ก าหนด นอกจากนั้นควรใหค้วามส าคญักบัการร่วม
สมัมนา และใหส้มัมนา 

 
 
 

 
 
 

- หลกัสูตรปรับคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียนแผน ก1 โดยตอ้งมี
คะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 3.0  และได้
เสริมวชิาการโดยใหน้กัศึกษาลงเรียนรายวชิาเสริมท่ีจ าเป็น
แบบ audit ตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

- กรณีท่ีมีนกัศึกษาต่างชาติเขา้เรียน หลกัสูตรภาคปกติไดเ้ปิด
สอนรายวชิาเป็นภาษาองักฤษใหล้งเรียนไดค้รบตามหน่วยกิต
ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ดงัน้ี 
รายวชิาท่ีเปิดสอนคูข่นานทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
(ถา้มีนกัศึกษาต่างชาติเขา้เรียน) ไดแ้ก่วชิา 
- 328-505 Advanced Biochemistry I, 328-513 Biochemical 
Laboratory Techniques, 328-671 Seminar I, 328-616 Modern 
Techniques in Genetic Engineering 
- วชิา Thesis 328-691, 328-692 นกัศึกษาไทยเลือกเรียนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้
- ทั้งน้ีรายวชิาท่ีสอนเป็นภาษาไทย ก็ตอ้งมีการสอนเป็น
ภาษาองักฤษร่วมดว้ย 50% ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
รายวชิาท่ีเปิดสอนเป็นภาษาองักฤษอยา่งเดียวคือ   
- วชิาสมัมนา 328-672, 328-673, 328-674  
- วชิาเลือก 328-507 และวชิาเลือกอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรนานาชาติ 
สาขาชีวเคมีท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ 

- หลกัสูตรไดติ้ดตามใหมี้การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ตาม
เวลาท่ีก าหนด และใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ทุก 6 เดือน 
อยา่งเคร่งครัด ประธานหลกัสูตรไดร้วบรวมและแจง้ผลการท า
วจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ทุก 6 เดือน ใหน้กัศึกษาและอาจารยใ์น
หลกัสูตรทุกคนทราบ  แต่การท าวทิยานิพนธ์ใหส้ าเร็จตาม 
แผนการศึกษาไดห้รือไม่ข้ึนกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและตวั 
นกัศึกษาเอง นอกจากน้ีหลกัสูตรก าหนดกรอบเวลาการให้
สมัมนาและการร่วมสมัมนาตลอดแผนการศึกษาไวอ้ยา่ง
ชดัเจนส าหรับนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
ศ. ดร. เป่ียมสุข พงษ์สวสัดิ์ 
1. คุณสมบติัผูส้มคัร ทั้งแบบ ก1 และแบบ ก2 ควรเพ่ิม
ก าหนดวา่เคยเรียนรายวชิาชีวเคมีมาอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 
 
 

2. โครงสร้างหลกัสูตร แบบ ก2 ควรเรียนรายวชิาอยา่ง
นอ้ย 15 หน่วยกิต เสนอใหป้รับ Advanced Biochemistry  
I  เป็น 3 หน่วยกิต และจดักลุ่มรายวชิาบงัคบั บงัคบัเลือก 
และวชิาเลือก 
 
 
 
 

 
 

3. แผนการเรียน ควรเรียน Advanced Biochemistry I ใน
ภาคการศึกษาแรก 
 
 

 

4. มีรายวชิามาก ท าใหบ้างรายวชิามีเน้ือหาซอ้นกนั เช่น 
Lect 614 vs 507, Lab 515 vs 516, Lab 615 vs 616 เสนอ
ให ้merge รายวชิา เพื่อประโยชน์ดา้นการ pool resource 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดภาระการสอน และเพ่ิมจ านวน
นกัศึกษาในรายวชิา เน้ือหาของรายวชิา Advanced 
Biochemistry II ควรก าหนดให ้more specific ดว้ยช่ือ
รายวชิา ไม่ควรมีเน้ือหาเปิด เช่นท่ีก าหนดไวเ้ดิม 

5. ขอใหต้รวจสอบจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ ในหนา้ 
11 และ 14 วา่ควรเป็น 24 หน่วยกิต ไม่ใช่ 22 หน่วยกิต ใช่
หรือไม่  
 

 
- ขอไม่ก าหนดเพ่ิมเติม แตห่ลกัสูตรไดเ้สริมโดยใหน้กัศึกษา
ลงเรียนรายวชิาพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นคือวชิา 328-510 Integrated 
Biochemistry ส าหรับแผน ก2 หรือวชิาอ่ืน (แบบ audit) 
ส าหรับแผน ก1 ตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

- ในหลกัสูตรน้ีปรับใหเ้รียนรายวชิาอยา่งนอ้ย 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต  โดยตอ้งการลดหน่วยกิตวชิา 
328-505 Advanced Biochemistry I จาก 3 หน่วยกิต เหลือ
เป็น 2 หน่วยกิต เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดล้งเรียนวชิา
เลือกท่ีทนัสมยัมากข้ึนและเพ่ิมเวลาในการท าวทิยานิพนธ์
มากข้ึน และผูท้รงคุณวฒิุอีกสองท่านก็เห็นชอบดว้ย จึงไม่
ขอแกไ้ขในประเด็นน้ี และขอไม่จดักลุ่มรายวชิาเป็นวชิา
บงัคบั บงัคบัเลือก และวชิาเลือก เพื่อสะดวกในการบริหาร
จดัการหลกัสูตร 

- ภาคการศึกษาแรกใหน้กัศึกษาเรียนวชิาเสริมพ้ืนฐานทั้ง
ดา้นทฤษฎี (328-510) และเทคนิค (328-513) เพื่อรับการ
ปรับตวัเขา้เรียนระดบับณัฑิตศึกษาและเตรียมพร้อมในการ
ท าวทิยานิพนธ์ต่อไป จึงยงัคงใหเ้รียนวชิา 328-505 
Advanced Biochemistry I ในภาคการศึกษาท่ี 2 

- ในการเปิดสอนจริง หลกัสูตรเปิดสอนเฉพาะบางวชิาตามท่ี
นกัศึกษาสนใจจะลงเรียน และบางวชิาเปิดใหห้ลกัสูตรอ่ืน
ไดล้งเรียน จึงมีวชิาท่ีหลากหลาย ส าหรับรายวชิา Advanced 
Biochemistry II เขียนเน้ือหาใหเ้ปิดกวา้งสะดวกแก่ผูส้อน
ในอนาคตท่ีสามารถสอนให ้more specific ไดโ้ดยไม่ขดักบั
ค าอธิบายรายวชิา 

  

- แกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้เป็น 328-691  24(0-72-0) 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
ศ. ดร. โสพศิ วงศ์ค า 
1. หลกัสูตรไดเ้นน้การวจิยัมากข้ึนโดยเพ่ิมหน่วยกิต
วทิยานิพนธ์จาก 22 นก. เป็น 24 หน่วยกิต และสอดแทรก
การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษาโดยใชเ้ป็นภาษาใน
วชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์  เร่งรัดใหน้กัศึกษาสามารถ
จบตามเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตรมากข้ึน โดยก าหนดการ
สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์และลดหน่วยกิตวชิาบงัคบัลง มี
การดูแลก ากบัเชิงคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. ก าหนด 
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากศาสตร์ทางชีวเคมีมีความ
หลากหลายและพฒันาเร็วมาก เสนอใหห้ลกัสูตรจดัหา
กิจกรรมหรือเชิญอาจารยจ์ากภายนอกสถาบนัเพ่ือสอน
บรรยายหรือบรรยายพิเศษตามความเหมาะสม เพื่อให้
นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และทนัต่อสถานการณ์ของ
โลกวทิยาศาสตร์ดว้ย 
 

2. หนา้ 11 วชิาวทิยานิพนธ์  328-691  22(0-66-0)  ใน
หลกัสูตรใหม่ก ากบัใหว้ทิยานิพนธ์ 24 นก. พิจารณาดว้ย 
 

 

- หลกัสูตรไดเ้ชิญอาจารยต์่างประเทศมาร่วมสอน
บรรยายหรือใหส้มัมนาตามโอกาสอนัควร เช่นอาจารย์
ท่ีปรึกษาร่วมของทุน คปก. ท่ีเดินทางมาสอบ
วทิยานิพนธ์ ก็ใหส้มัมนาแก่นกัศึกษาปริญญาโทดว้ย 
และในภาคการศึกษา 2/2559 ไดเ้ชิญศาสตราจารยจ์าก
ต่างประเทศมาร่วมสอนวชิา 328-505 Advanced 
Biochemistry I  แต่เน่ืองจากแต่ละกิจกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีมีกรอบเวลาไม่แน่นอนจึงไม่เขียนไวใ้น
หลกัสูตร 

 

 

 

 

- แกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้เป็น 328-691  24(0-72-0) 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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นางประภาพร  อุทารพนัธ์ุ 
วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 
ต าแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา 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.  ผลงานทางวชิาการ 
   
  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 
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(FmLC1) and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal of Invertebrate 
Pathology 125, 1-8.  

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.  

 

  บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ 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.    



 

 61 

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 
ต าแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา 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.  ผลงานทางวชิาการ 
  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. (1-16) 

3. อุไรวรรณ ขนุจนัทร์, กิติยา  เอกเชวง, เขมมิการ์ โขมพตัร และนันทา  เชิงเชาว์. 2560. การชกัน าการแสดงออก
ของยนี PR-1 และกิจกรรมของเอนไซมฟี์นิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส การสะสมของกรดซาลิไซลิกและสคอ
พอลิตินในยางพาราหลงัการปลูกเช้ือ Phytophthora palmivora  วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยั 1 (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)   

5. Orawan Bunyatang, Nion Chirapongsatonkul, Phuwadol Bangrak, Robert Henry and Nunta Churngchow. 
2016. Molecular cloning and characterization of a novel bi-functional a-amylase/subtilisin inhibitor from 
Hevea brasiliensis. Plant Physiol. and Biochem. 101. 76-87.  
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6. Nion Chirapongsatonkul, Kittichon U-taynapun, Thitikorn Chanwun and Nunta Churngchow. 2015. 
Development of a multiplex PCR assay for rapid and simultaneous detection of rubber tree pathogens 
Phytophthora spp. and P. palmivora. ScienceAsia 41, p.170-179. 

7. Orawan Bunyatang, Nion Chirapongsatonkul and Nunta Churngchow. 2013. Purification of a Protease 
Inhibitor from Hevea brasiliensis cell suspension and it’s effect on the growth of Phytophthora palmivora. 
Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 22(2), p.185-192. 

8. Thitikorn Chanwun, Nisaporn Muhamad, Nion Chirapongsatonkul and Nunta Churngchow. 2013. Hevea 
brasiliensis cell suspension peroxidase: purification, characterization and application for dye 
decolorization. AMB Express. 3, p.1-9. 

 
  บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี   

1.   Sittiporn Phettonngkao and Nunta Churngchow. 2016. A Novel Carbohydrate Elicitor Produced by  
Phytophthora   palmivora and Its Effects on Plant Defense Responses. RGJ 115, BSc, Hatyai, Songkhla, 10. 
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3. Khemmikar Khompatara, Nuramalee Deenamo, Arnannit Kuyyogsuy and Nunta Churngchow. 2015. 
Seaweed extract from Sargassum polycystum C. Agardh reduces the leaf fall disease in Hevea brasiliensis 
caused by Phytophthora palmivora. The 3rd Environment Asia International Conference on “Towards 
International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”. Thai Society of Higher Education 
Institutes on Environment (TSHE), Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 18 June 2015. 
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Congress XV, Pattaya, Chonburi, 29 May 2014, 340.. 

5. Natcha Krodtem, Nunta Churngchow and Nion Chirapongsatonkul. 2013. The lignocellulose biomass 
degradation efficiency by extracellular cellulolytic from Rigidoporus microporust. The National and 
International Research Conference 2013. The Graduate School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
and Rajabhat Rajanagarindra University, Thailand, 30 November 2013, p.1454-1464. 

6. Wanita Pantong, Nunta Churngchow and Nion Chirapongsatonkul. 2013. Dye decolorization efficiency 
by extracellular laccase from Rigidoporus microporus. The National and International Research 
Conference 2013. The Graduate School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University and Rajabhat 
Rajanagarindra University, Thailiand, 30 November 2013, p.1511-1521. 

7. นิสาพร มูหะมดั นิอร จิรพงศธรกลุ และ นันทา เชิงเชาว์. 2556. ความสามารถในการก าจดัสีโดยเอนไซมแ์ลค
เคสจากเช้ือรา Rigidoporus microporus. การประชุมวชิาการการวจิยัและพฒันา: จากทอ้งถ่ินสู่ประชาคม
อาเซียน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา และมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 30 
พฤศจิกายน 2556. 

8. นิอร จิรพงศธรกลุ กิตติชนม ์อุเทนะพนัธ์ ฐิติกร จนัทร์วุน่ และ นนัทา เชิงเชาว์. 2556. Rapid Diagnosis of a 
Rubber Tree Pathogen, Phytophthora spp. and P. palmivora, by Single Round Semi-Nested Multiplex 
PCR. การประชุมนกัวจิยัรุ่นใหม่ พบเมธีวจิยัอาวโุส สกว. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และ
ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โรงแรมเดอะรีเจนท ์ชะอ าบีช รีสอร์ท เพชรบุรี 16 ตุลาคม 2556. 
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นางพรทพิย์  ประพนัธ์พจน์ 
วุฒิ   Ph.D.  สาขาวชิา  Biochemistry and Molecular Biology 
ต าแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
 328-505 Advanced Biochemistry I 2(2-0-4)  
 328-507  Methods in Molecular Biology 2(2-0-4) 
 328-601  Molecular Genetics 2(2-0-4) 
 328-613  Technology of Protein and Enzyme 2(2-0-4) 
 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.  ผลงานทางวชิาการ 
  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Ratawan poodproh, Supawadee Kaewmeechai, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2017. 
Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its 
binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio. 7(12), 1891-1898. 

2. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Gene structure and 
evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144, 71-83.  

3. Ladda Leelawatwattana, Vearyuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2016. Proteolytic activity of 
Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide. ScienceAsia 42, 190-200. 

4. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Transthyretin intron 1 based 
interordinal relationships of Laurasiatheria. KKU Sci. J. 44, 475-492. 

 

   
บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี 

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

National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. Nakhonpathom, 9 December 2015.   
3. Apinna Bunyapongpan, Piranun Rattanakul, Verayuth Prapunpoj and Porntip Prapanpoj. 2015. Genetic 

polymorphism of Apolipoprotein AI (APO AI) gene in Thai people with Down’s syndrome. The 6th 
International conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics 2015 “ The Next-
Generation Computational Biology”, School of Information Technology, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) and 
Kasetsart University, Bangkok, 22-25 November 2015. 

4. Apinna Bunyapongpan, Piranun Rattanakul, Verayuth Prapunpoj and Porntip Prapanpoj. 2015. Genetic 
polymorphism of Apolipoprotein AI (APO AI) gene in Thai people with Down’s syndrome. The 3rd CAS 
national and International Conference 2015(CASNIC) On “Education Reform for Social Justice: The New 
Challenge”, Graduate School, College of Asian Scholars, Khon Kaen, 11 September 2015. 

 
นางสาวลดัดา  ลลีะวฒัน์วัฒนา 
วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 
ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
 328-505 Advanced Biochemistry I 2(2-0-4) 
 328-507  Methods in Molecular Biology 2(2-0-4) 
 328-510 Integrated Biochemistry 3(3-0-6) 

328-513 Biochemical Laboratory Techniques 3(2-3-4) 
 328-601  Molecular Genetics 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) 
 328-692 Thesis 36(0-108-0) 

328-792 Thesis 48(0-144-0) 
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2.  ผลงานทางวชิาการ 
  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Ratawan poodproh, Supawadee Kaewmeechai, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2017. 
Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its 
binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio. 7(12), 1891-1898. 

2. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Gene structure and 
evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144, 71-83.  

3. Ladda Leelawatwattana, Vearyuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2016. Proteolytic activity of 
Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide. ScienceAsia 42, 190-200. 

4. Jiraporn Khwanmunee, Ladda Leelawatwattana and Porntip Prapunpoj. 2016. Transthyretin intron 1 based 
interordinal relationships of Laurasiatheria. KKU Sci. J. 44, 475-492. 

 

บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี 
1. Chanwit Chukaeo, Ladda Leelawatwattana, Verayuth Praphanphoj and Porntip Prapunpoj. 2015. Study 

of Protein Marker in the First Trimester Maternal Plasma for Screening of Fetus with Edwards Syndrome. 
The 12th National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. Nakhonpathom, 9 December 
2015, 567-572.   

 
นายเดชา  เสริมวิทยวงศ์ 
วุฒิ   Ph.D.  สาขาวชิา  Biochemistry and Molecular Biology 
ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
 328-505 Advanced Biochemistry I 2(2-0-4)  
 328-507  Methods in Molecular Biology 2(2-0-4) 
 328-510 Integrated Biochemistry 3(3-0-6) 
 328-601  Molecular Genetics 2(2-0-4) 
 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) 
328-793 Thesis 72(0-216-0) 
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2.  ผลงานทางวชิาการ 
  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Muhammad Ajmal Shah, Chanawee Jakkawanpitak, Decha Sermwittayawong and Pharkphoom 
Panichayupakaranant. 2017. Rhinacanthins-rich Extract Enhance Glucose Uptake and Inhibit Adipogenesis 
in 3T3-L1 Adipocytes and L6 Myotubes. Pharmacognosy Magazine 13 (52), 817-821. 

2. Ruthaiwan Bunkrongcheap, Masashi Inafuku, Hirosuke Oku, Nongporn Hutadilok-Towatana, Chatchai 
Wattanapiromsakul and Decha Sermwittayawong. 2016.  Lipid-Lowering Effects of Hexane Fraction of Ivy 
Gourd (Coccinia grandis L. Voigt) Root in Mice Fed a High-Fat Diet. Walailak Journal of Science and 
Technology 13 (10), 815-825. 

3. Piyathida Jantaramanant, Decha Sermwittayawong, Kusumarn Noipha, Nongporn Hutadilok-Towatana 
and Rapepun Wititsuwannakul. 2014. β-glucan-containing polysaccharide extract from the grey oyster 
mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] stimulates glucose uptake by the L6 myotubes. International 
Food Research Journal 21(2), 779-784. 

4. Decha Sermwittayawong, Chanawee Jakkawanpitak, Nureeya Waji and Nongporn Hutadilok-Towatana. 
2013. Economical method for midiprep plasmid DNA purification using diatomaceous earth. ScienceAsia 
39, 631-635. 

 
  บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี 

1. Kulwanit Patninan, Decha Sermwittayawong, Nongporn Hutadilok-Towatana, Kusumarn Noipha.  
Alkaline-soluble Polysaccharide from the Gray Oyster Mushroom stimulates Nitric Oxide Production in 
RAW 264.7 Macrophages.  Proceeding: The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference (TSB 2016). 28-30 November 2559. 1126-1138. 

2. Piyathida Jantaramanant, Decha Sermwittayawong, Kusumarn Noipha, Nongporn Hutadilok-Towatana and 
Rapepun Wititsuwannakul. 2014. β-glucan-containing polysaccharide extract from the grey oyster 
mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] stimulates glucose uptake by the L6 myotubes. The 5th 
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Moevenpick Resort & 
Spa Karon Beach, Phuket, Thailand, 6 May 2014, 266.  

 
นางสาวอรณชิา  รัตนาภรณ์ 
วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 
ต าแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
 328-510 Integrated Biochemistry 3(3-0-6) 

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) 
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 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.  ผลงานทางวชิาการ 
  บทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ยอ้นหลงั 5 ปี  

1. Areerat Chaosomboon, Benjaporn Phupet, Onnicha Rattanaporn, Phanthipha Runsaeng and Prapaporn 
Utarabhand. 2017. Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Fenneropenaeus merguiensis 
functions as a pattern recognition receptor with a broad specificity for diverse pathogens in the defense 
against microorganisms. Developmental and Comparative Immunology 67, 434-444. 

2. Prapaporn Utarabhand, Wanida Rittidach, Onnicha Rattanaporn, Phanthipha Runsaeng and Jerry L. 
Hedrick. 2017. Sialic acid-specific lectin participates in an immune response and ovarian development of the 
banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: 
Biochemistry and Molecular Biology B 203, 132-140. 

3. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil 
Maneerat, S. 2017. Lactobacillus futsaii CS3, a New GABA-Producing Strain Isolated from Thai Fermented 
Shrimp (Kung-Som). Indian Journal of Microbiology 57 (2), 211-217. 

4. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil 
Maneerat, S. 2017. Enhancement of gamma-aminobutyric acid (GABA) levels using an autochthonous 
Lactobacillus futsaii CS3 as starter culture in Thai fermented shrimp (Kung-Som). World Journal of 
Microbiology and Biotechnology 33(8), 152. (p. 1/1-1/12) 

5. Chatthaphisuth Sanchart, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich, Pimpimon Phukpattaranont and Suppasil 
Maneerat, S. 2016. Technological and safety properties of newly isolated GABA-producing Lactobacillus 
futsaii strains. Journal of Applied microbiology 121(3), 734-745. 

6. Phanthipha Runsaeng, Supattra Thepnarong, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. 
Cloning and the mRNA expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from 
Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular and Cellular Probes 29(6), 
365-375. 

7. Supattra Thepnarong, Phanthipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. 
Molecular cloning of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus 
merguiensis and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal of Invertebrate 
Pathology 125, 1-8. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56770129900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007184861&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190664277&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23992688000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56770129900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007184861&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190664277&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23992688000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56770129900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007184861&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190664277&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23992688000&zone=
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8. Chatthaphisuth Sanchart, Soottawat Benjakul, Onnicha Rattanaporn, Dietmar Haltrich and Suppasil 
Maneerat. 2015. Efficiency of the V3 region of 16S rDNA and the rpoB gene for bacterial community 
detection in thai traditional fermented shrimp (Kung-Som) using PCR-DGGE techniques. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology 37(3), 291-297. 

9. Watee Srikong, Pimonsri Mittraparp-arthorn, Onnicha Rattanaporn, Nutapong Bovornreungroj, and 
Preeyanuch Borvornruengroj. 2015. Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast 
of Thailand. Food and Applied Bioscience Journal 3, 39-49. 

 

  บทความวจิยัเสนอในท่ีประชุมวชิาการ และมีการพิมพร์วมเล่ม ยอ้นหลงั 5 ปี 
 1.   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. 

2.  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.    

 3.  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. 
4.   Kanokwan Khorha, Phantipha Runsaeng, Onnicha Rattanaporn and Prapaporn Utarabhand. 2015. Gene 

expression of high temperature requirement protein A2 (HtrA2) in banana shrimp (Fenneropenaeus 
merguiensis) challenged with WSSV. The 6th  Hatyai National Conference, Songkhla, 26 June 2015. 

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

6.  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. 

7.  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. 

 8.   ศุภณฐั วฒิัธรรม นิอร จิรพงศธรกลุ อรณิชา รัตนาภรณ์  ภูวดล บางรักษ ์ และ กิตติชนม ์ อุเทนะพนัธ์ุ. 
2558. ผลของวธีิการสกดัดีเอน็เอจากกลุ่มจุลินทรียใ์นไบโอฟลอคต่อประสิทธิภาพการสงัเคราะห์ดีเอน็เอ
ดว้ยเทคนิค PCR. การประชุมวชิาการประมง คร้ังท่ี 9 “เพ่ือความมัน่คงดา้นการประมงและทรัพยากรทางน ้ า” 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้, เชียงใหม่. 
26 กมุภาพนัธ์ 2558. 

9.  Benjaporn Phupet, 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. 

 10.  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 
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AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand. Bangkok, 6-8 
August 2014. 

11.  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.  

12.  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. 

13.  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. 

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 
ต าแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา 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.  ผลงานทางวชิาการ 
  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 
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นางสาวพนัทพิา  รุณแสง 
วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Biochemistry 
ต าแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
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วุฒิ   ปร.ด.  สาขาวชิา  Molecular Biology and Genetic Engineering 
ต าแหน่งวชิาการ อาจารย ์
 
 



 

 74 

 

1.   ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  รายวชิา หน่วยกติ 
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