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สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 2 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 4 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน                                                      5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 11 
2) การด าเนินการหลักสูตร 11 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 17 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 39 
2) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดบัหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 40 
3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 42 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ 
       หลักสูตร (PLOs) 44 
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5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และ 
 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 46 
6) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 48 
7) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 51 

หมวดที่ 5    หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 53 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 53 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 53 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 55 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 56 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 56 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 57 
2) บัณฑิต 58 
3) นักศึกษา 58 
4) คณาจารย ์ 59 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 59 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 60 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 61 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 64 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 64 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 65 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 65 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 67 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 72 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 89 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร    :   25370101100439 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวเคมี 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Biochemistry 
 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Biochemistry 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Biochemistry) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ชีวเคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biochemistry) 
 
2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ชวีเคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
2.4 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ชีวเคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Biochemistry) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ระดับปรญิญาโท 
 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 
 แผน ก 2 36 หน่วยกิต 
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 ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1.1 48 หนDวยกิต 

 แบบ 1.2 72 หนDวยกิต 

 แบบ 2.1 48 หนDวยกิต 

 แบบ 2.2 72 หนDวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

  R หลักสูตรปริญญาโท 

  R หลักสูตรปริญญาเอก 

 5.2 ภาษาท่ีใช*  
  R หลักสูตรจัดการศึกษาเป̀นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข*าศึกษา  
  R รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตDางชาติ 

 5.4 ความรaวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  R เป̀นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ โดยมีความรDวมมือกับหนDวยงาน หรือ สถาบันการศึกษาดังน้ี 
    ช่ือสถาบัน University of Novi Sad, Serbia 

    รูปแบบของความรDวมมือสนับสนุน 

    ให=นักศึกษาและอาจารย̂อยDางละ 2 คนตDอปx ไปศึกษาแลกเปล่ียนในระยะส้ัน หรือเป̀นการทำวิจัยและ

ศึกษาในระยะยาว  

    ช่ือสถาบัน Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 

    รูปแบบของความรDวมมือสนับสนุน 

    ให=นักศึกษาและอาจารย̂ไปศึกษาหรือทำวิจัย (อยูDระหวDางการตDออายุ MOU)  

    ช่ือสถาบัน University of Malaya, Malaysia 

    รูปแบบของความรDวมมือสนับสนุน 

    ให=นักศึกษาไปศึกษาหรือทำวิจัยเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู=  

 5.5 การให*ปริญญาแกaผู*สำเร็จการศึกษา  
  R ให=ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 R หลักสูตรปรับปรุง       กำหนดเปcดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  เร่ิมใช=มาต้ังแตDปx พ.ศ. 2536 

 R หลักสูตรปรับปรุง       กำหนดเปcดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  เร่ิมใช=มาต้ังแตDปx พ.ศ. 2537 
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 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 20(1/2564) 
เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ระดับปริญญาเอก)
(2)  ครูในโรงเรียนระดับมัธยมเอกชน (ระดับปริญญาโท)
(3) นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(4) นักวิเคราะห์ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี ของโรงพยาบาล สถาบันวิจัย หน่วยควบคุมคุณภาพ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(4) Product specialist ในภาคเอกชนที่ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(5) ผู้แทนขายวัสดุ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
(6)  ผู้ประกอบการอิสระ (startup หรือ entrepreneur)

419(2  2564) 

    20                            มีนาคม                        2564
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน<ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยFผูIรับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี 

เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน<งทาง 

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต<ละระดับ 

ปPท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ช่ือสถาบัน 

1 ผศ. นายเดชา  

เสริมวิทยวงศ: 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2549 

2543 

Ph.D. 

B.A. 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

Molecular Cellular and  

Developmental Biology 

Pennsylvania State University, 

U.S.A. 

University of Colorado at Boulder, 

U.S.A. 

2 ผศ. นางสาวลัดดา  

ลีละวัฒน:วัฒนา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2546 

2542 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

วาริชศาสตร:  เกียรตินิยม 

อันดับ 1 

ม. สงขลานครินทร: 

ม. สงขลานครินทร: 

ม. สงขลานครินทร: 

3 ผศ. นางสาวพันทิพา  

รุณแสง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2557 

2551 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

วิทยาศาสตร:ท่ัวไป (เคมี-

ชีววิทยา) 

ม. สงขลานครินทร: 

ม. สงขลานครินทร: 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

R ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตหาดใหญ<  คณะวิทยาศาสตร8
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13. ความสัมพันธ5 (ถ?ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปYดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน

13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปYดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

 R ไม<มี 

13.2 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปYดสอนให?ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต?องมาเรียน 

 R ไม<มี  

13.3 การบริหารจัดการ 

   ไม<มี 
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หมวดท่ี 2 ข?อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  

ระดับปริญญาโท 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูAความเขAาใจและทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร8ชีวเคมีที่ทันสมัย โดยจัด

การศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ทำใหAผูAเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห8ปQญหาต<าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและ

ผล สามารถประยุกต8ใชAองค8ความรูAเพ่ือพัฒนาการทํางานและงานวิจัยดAานชีวเคมี  

ระดับปริญญาเอก 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีเป{าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูAความเขAาใจและทักษะ

ในการทําปฏิบัติการในศาสตร8ชีวเคมีที่ทันสมัยตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ทำใหAผู Aเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห8ปQญหาต<าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต8ใชAองค8ความรูAเพื่อสรAางองค8ความรูAและนวัตกรรมใหม< มี

ความเปDนผูAนําทางวิชาการ มีสามารถทํางานและพัฒนางานวิจัยดAานชีวเคมีท่ีตอบโจทย8ความตAองการของชุมชน สังคม หรือ

ประเทศชาติ ซ่ึงสามารถแข<งขันไดAในระดับสากล  

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล  

ชีวเคมีเปDนศาสตร8ที่เปDนพื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวขAองกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งตAองเรียนรูAในระดับโมเลกุล 

ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสรAางและการทำหนAาที่ที่สัมพันธ8กัน และยังเปDนศาสตร8พื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร8

ชีวภาพทุกแขนง เช<น เภสัชวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร8 ชีววิทยา เปDนตAน ซึ่งการเรียนรูAหลักการทางชีวเคมีสามารถ

นำไปประยุกต8ใชAในการแกAปQญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ8การเปล่ียนแปลงของโลกในปQจจุบัน เช<น การแพร<ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการคิดคAนแนวทางการป{องกันหรือรักษาโรคน้ี จำเปDนตAองอาศัยความรูAทางชีวเคมีเชิง

ลึก เช<น ความรูAเกี่ยวกับการจับกันระหว<างไวรัสกับเซลล8เจAาบAาน การเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัส เปDนตAน 

รวมถึงสามารถนำความรูAไปประยุกต8ใชAในการสรAางงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย8ความตAองการของชุมชน สังคม หรือ

ประเทศชาติ ซึ่งสามารถแข<งขันไดAในระดับสากล และเปDนเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตาม

โมเดลต<าง ๆ ไม<ว<าจะเปDน Thailand 4.0 อุตสาหกรรมเป{าหมาย (S-curve) อุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) รวมถึง 
Bio-economy/Circular economy/Green economy (BCG) นอกจากนี้การทำวิจัยในสาขาชีวเคมียังสามารถบูรณา

การเขAากับศาสตร8อื่น ๆ จนนำไปสู<การพัฒนาเทคโนโลยีใหม< ๆ ที่มีประโยชน8และสอดคลAองกับความตAองการของประเทศ

ในปQจจุบัน รวมถึงทันต<อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ 

1.3 วัตถุประสงค5 

ระดับปริญญาโท 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร8 สาขาชีวเคมี ท่ีสามารถส<งเสริมและแกAปQญหางานดAานเศรษฐกิจและสังคม

ของภาคใตA ซ่ึงบัณฑิตมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) บูรณาการองค8ความรูAทางชีวเคมีและศาสตร8ท่ีเก่ียวขAอง โดยใชAองค8ความความรูAทางชีวเคมี และ/หรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร8ในการแกAปQญหาโจทย8ทางวิทยาศาสตร8และงานวิจัยทางดAานสารผลิตภัณฑ8

ธรรมชาติ สัตว8น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย8และเภสัช 

2) ใชAเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการไดAอย<างถูกตAอง  

3) ส่ือสารเชิงวิชาการไดAอย<างถูกตAองและตรงประเด็น  

4) ทำงานร<วมกับผูAอ่ืนไดAดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต<างของผูAอ่ืนไดA 
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5) แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร8 

 

 ระดับปริญญาเอก 

 เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร8 สาขาชีวเคมี ท่ีสามารถส<งเสริมและแกAปQญหางานดAานเศรษฐกิจและ

สังคมของภาคใตA ซ่ึงบัณฑิตมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) บูรณาการองค8ความรูAทางชีวเคมีและศาสตร8ท่ีเก่ียวขAอง โดยใชAองค8ความความรูAทางชีวเคมี และ/หรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร8ในการแกAปQญหาโจทย8ทางวิทยาศาสตร8และงานวิจัยทางดAานสารผลิตภัณฑ8

ธรรมชาติ สัตว8น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย8และเภสัช 

2) สรAางองค8ความรูAใหม<หรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย8ความตAองการในดAานสารผลิตภัณฑ8ธรรมชาติ สัตว8

น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย8และเภสัช  

3) ใชAเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการไดAอย<างถูกตAอง 

รวดเร็ว และแม<นยำ 

4) ส่ือสารเชิงวิชาการไดAอย<างถูกตAองและตรงประเด็น  

5) ทำงานร<วมกับผูAอ่ืนไดAดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต<างของผูAอ่ืนไดA 

6) แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร8 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวRาจะดําเนินการแล?วเสร็จภายใน 5 ปa 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

1. ส<งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ใหAเปDน active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย8ในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active 

learning 

2. มีการแลกเปล่ียนศาสตร8ความรูA

ระหว<างอาจารย8ผูAสอนในรายวิชา

ต<างๆ  

1. จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ อาจารย8 

2. จำนวนอาจารย8ท่ีร<วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน  การสอน

แบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การเรียน

การสอนแบบ active learning 

4.  ความพึงพอใจของผูAเรียนต<อการเรียน

การสอนแบบ active learning 

2. ส<งเสริมการเรียนรูAท่ีเนAนผูAเรียนเปDน

ศูนย8กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย8ในการ

จัดการเรียน การสอนท่ีเนAนผูAเรียน

เปDนศูนย8กลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูAระหว<างผูAสอน

จาก best practice การเรียนการ

สอนท่ีเนAนผูAเรียนเปDนศูนย8กลาง 

3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรูAดAวย

ตนเอง และการประเมินผลท่ีเนAน

1. จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ อาจารย8 

2. จำนวนอาจารย8ท่ีร<วมกิจกรรม 

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน การ

สอนท่ีเนAนผูAเรียนเปDนศูนย8กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปDนศูนย8กลาง 

4. ความพึงพอใจของผูAเรียนต<อการเรียน

การสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปDนศูนย8กลาง 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

พัฒนาการของผูAเรียนในแผนการ

จัดทำรายละเอียดของรายวิชา 

4. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูAดAวยตนเอง 

5. จำนวนรายวิชาท่ีกำหนดกิจกรรมการ

เรียนรูAดAวยตนเอง 

6. จำนวนรายวิชาท่ีใชAการประเมินผลท่ี

เนAนพัฒนาการของผูAเรียน 

7.  ความพึงพอใจของผูAเรียนต<สารสนเทศ

ท่ีสนับสนุนการเรียนรูAดAวยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย8เก่ียวกับ

วิธีการวัดและประเมินผล 

2. กำหนดใหAมีคณะกรรมการ

วิเคราะห8ขAอสอบในทุกรายวิชา 

3. กำหนดเกณฑ8ในการวัดและ

ประเมินแต<ละรายวิชา 

1. จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย8 

2. จำนวนอาจารย8ท่ีร<วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห8ขAอสอบ 

4. ผลการวิเคราะห8ขAอสอบ 

5. เกณฑ8การวัดและประเมินผล 

6. จำนวนรายวิชาท่ีใชAวิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ8ท่ีกำหนด 

7. ความพึงพอใจของผูAเรียนต<อระบบการ

วัดและประเมินผล 

4. ส<งเสริมการจัดการเรียนรูAเพ่ือใหA

บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

1.  พัฒนาทักษะอาจารย8ในการ

จัดการเรียนรูAและการประเมินผลการ

เรียนรูA เพ่ือใหAบรรลุ PLOs ของ

หลักสูตร รวมท้ังทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ 

1.  จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย8 

2.  จำนวนอาจารย8ท่ีร<วมกิจกรรมการ 

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรูA ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูAของหลักสูตร 

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรูA ตามมาตรฐานผลการเรียนรูA

ของหลักสูตร 

4.  ผลการประเมินนักศึกษาต<อการจัดการ

เรียนรูAตามมาตรฐานผลการเรียนรูAของ

หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร?างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

R ระบบทวิภาค โดย 1 ปÑการศึกษา แบ<งออกเปDน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

 ไม<นAอยกว<า 15 สัปดาห8 

และข?อกำหนดตRาง ๆ ให?เป=นไปตามข?อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5วRาด?วยการศึกษาช้ัน 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน  

R ไม<มีภาคฤดูรAอน 

1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม<มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

R วัน – เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

  แผน ก 1 

   1. เป Dนผ ู Aสำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร8  ว ิทยาศาสตร 8การแพทย8  

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม<ต่ำกว<า 3.0 หรือเปDนผูAท่ีมีประสบการณ8ในการทำ

วิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวขAองกับชีวเคมีโดยมีผลงานวิจัยที่ไดAรับการตีพิมพ8และเผยแพร< และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรือ

อยู<ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 

  2. คุณสมบัติอื่น ๆ  ใหAเปDนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8ว<าดAวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 

  แผน ก 2 

1. เป Dนผ ู Aสำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร8  ว ิทยาศาสตร 8การแพทย8 

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง และ 

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ใหAเปDนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8ว<าดAวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
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ระดับปริญญาเอก 

  แบบ 1.1 

 1. เปDนผูAที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขAอง และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม<ต่ำกว<า 3.0 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ8ความรูAภาษาอังกฤษ

สำหรับผูAสมัครเขAาศึกษาระดับปริญญาเอก 

  แบบ 1.2 

1. เปDนผูAสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร8  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขAอง โดยมีผลการเรียนดี

มาก มีประสบการณ8ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวขAองกับสาขาวิชาชีวเคมี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย เรื่อง เกณฑ8ความรูAภาษาอังกฤษสำหรับผูAสมัครเขAาศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ8ในโครงงานวิจัยท่ี

เก่ียวขAองกับสาขาวิชาชีวเคมี หรือ  

2. เปDนผูAสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร8 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขAองที่มีผลการเรียนดีมาก 

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ8ความรูAภาษาอังกฤษสำหรับผูAสมัครเขAาศึกษาระดับ

ปริญญาเอก และมีประสบการณ8ในการทำวิจัยในสาขาชีวเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวขAอง ไม<นAอยกว<า 3 ปÑ และมีผลงานตีพิมพ8ใน

วารสารวิชาการ 

  แบบ 2.1 

เปDนผูAสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวขAอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม<ต่ำกว<า 3.0 และ

มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ8ความรูAภาษาอังกฤษสำหรับผูAสมัครเขAาศึกษาระดับ

ปริญญาเอก  

  แบบ 2.2 

เปDนผูAสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร8 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขAอง โดยมีผลการเรียนดีมาก 

หรืออยู<ใน 10% แรกของช้ัน และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ8ความรูAภาษาอังกฤษ

สำหรับผูAสมัครเขAาศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ8ในโครงงานวิจัยที่เกี่ยวขAองกับสาขาวิชาชีวเคมี ผูAเขAาศึกษา

ปริญญาเอกตAองมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 เรื่องเกณฑ8ความรูA

ภาษาอ ังกฤษสำหร ับผ ู Aสม ัครเข Aาศ ึกษาระด ับปร ิญญาเอก และมีค ุณสมบัต ิอ ื ่น ๆ ให A เป Dนไปตามข Aอบ ังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8ว<าดAวยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.3 ปiญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

1. ความรูAพื้นฐานดAานชีวเคมี ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา และเทคนิคสำหรับการวางแผนงานในขั้นเริ่มตAน มีไม<

เพียงพอ เน่ืองจากไม<ไดAสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมีโดยตรง  

2. มีขAอจำกัดในเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งเปDนภาษาสากลทางวิทยาศาสตร8 ทั้งดAานการอ<านและการทำความ

เขAาใจ 

3. การปรับตัวและแบ<งเวลาเมื่อเขAาสู<การเรียนรูAกระบวนการวิจัย ซึ่งตAองดำเนินการและพึ่งพาตัวเองเปDน

หลัก (เฉพาะระดับปริญญาเอก) 

4. ขาดทักษะในการวางแผนงานและการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ8อย<างเปDนระบบ (เฉพาะระดับปริญญาเอก) 

2.4 กลยุทธ5ในการดําเนินการเพ่ือแก?ไขปiญหา / ข?อจํากัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

1. จัดใหAมีรายวิชาสำหรับปรับพ้ืนฐานความรูAทางชีวเคมี เพ่ือใชAร<วมในการพิจารณาการเรียนเพ่ิมเติมในบาง

รายวิชา 
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2. แต<งตั้งอาจารย8ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทำหนAาที่ติดตามดูแล ใหAคำแนะนำการวางแผนการเรียน เทคนิคการ

เรียนเบ้ืองตAน 

3. แต<งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8เพื่อทำหนAาที่ใหAคำแนะนำการวางแผนการทำวิจัย เพ่ือ

วิทยานิพนธ8 

4. มีระบบการติดตามผลการเรียนและการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ8 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ8 พรAอมใหAคำแนะนํา 

5. ผลักดันใหAเขAาร<วมกิจกรรม/โครงการฝáกฝนทักษะภาษาอังกฤษท่ีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

6. ใหAมีการนำเสนอสัมมนาเปDนภาษาอังกฤษ อย<างนAอยปÑละ 1 ครั ้ง ตลอดแผนการศึกษา นับตั้งแต<

ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ8 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปa 

ระดับปริญญาโท 

แผน 

การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแตRละปaการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ช้ันปÑท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 2 - 5 5 5 5 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

แผน ก 2 

ช้ันปÑท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 2 - 5 5 5 5 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

รวม 10 20 20 20 20 
 

ระดับปริญญาเอก 

แผน 

การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแตRละปaการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1  

ช้ันปÑท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 3 - - 5 5 5 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แบบ 1.2  

ช้ันปÑท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 3 - - 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 4 - - - 5 5 

ช้ันปÑท่ี 5 - - - - 5 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 5 

แบบ 2.1  ช้ันปÑท่ี 1 1 1 1 1 1 
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แผน 

การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแตRละปaการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปÑท่ี 2 - 1 1 1 1 
ช้ันปÑท่ี 3 - - 1 1 1 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

แบบ 2.2 

ช้ันปÑท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 3 - - 5 5 5 

ช้ันปÑท่ี 4 - - - 5 5 

ช้ันปÑท่ี 5 - - - - 5 

จำนวนท่ีคาดว<าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 5 

รวม 16 32 48 58 68 
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2.7 ระบบการศึกษา 

R แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามมหาวิทยาลัย 

ใหAเปDนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8ว<าดAวยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนRวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 36 หน<วยกิต 

 ระดับปริญญาเอก 48-72 หน<วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร  

ระดับปริญญาโท 

 R แผน  ก 1 36 หน<วยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 36 หน<วยกิต  

 R แผน  ก 2 36 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 14 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 2 หน<วยกิต 

      - วิทยานิพนธ8            20 หน<วยกิต 

 

ระดับปริญญาเอก 

 R แบบ 1.1 48 หน<วยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 48 หน<วยกิต  

 R แบบ 1.2 72 หน<วยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 72 หน<วยกิต  

 R แบบ 2.1 48 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 6 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 6 หน<วยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 36 หน<วยกิต  

 R แบบ 2.2 72 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 18 หน<วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 6 หน<วยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 48 หน<วยกิต  
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3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับระดับปริญญาโท    14 หน<วยกิต  

 แบบ ก 2 

 328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร8  1((1)-0-2) 

  Ethics in Sciences 

 328-521 เทคนิคจำเปDนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  2((2)-0-4) 

  Essential Techniques for Biochemical Research 

 328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) 

  Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 

 328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  1(0-3-0) 

  Laboratory for Biochemical Research 

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

  Seminar in Biochemistry I 

 

  หมวดวิชาบังคับระดับปริญญาเอก    6-18 หน<วยกิต  

 แบบ 2.1             6 หน<วยกิต 

 328-502 การพัฒนาขAอเสนอโครงการวิจัย  1((1)-0-2) 

  Research Proposal Development 

 328-512 ชีวเคมีข้ันสูง  2((2)-0-4) 

  Advanced Biochemistry 

 328-521 เทคนิคจำเปDนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  2((2)-0-4) 

  Essential Techniques for Biochemical Research 

 328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  1(0-3-0) 

  Laboratory for Biochemical Research 

 แบบ 2.2           18 หน<วยกิต 

 328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร8  1((1)-0-2) 

  Ethics in Sciences 

 328-502 การพัฒนาขAอเสนอโครงการวิจัย  1((1)-0-2) 

  Research Proposal Development 

 328-512 ชีวเคมีข้ันสูง  2((2)-0-4) 

  Advanced Biochemistry 

 328-521 เทคนิคจำเปDนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  2((2)-0-4) 

  Essential Techniques for Biochemical Research 

 328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) 

  Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 
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 328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  1(0-3-0) 

  Laboratory for Biochemical Research 

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

  Seminar in Biochemistry I 

 328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2  1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry II 

  หมวดวิชาเลือกระดับปริญญาโท  2 หน<วยกิต  

  หมวดวิชาเลือกระดับปริญญาเอก  6 หน<วยกิต  

 328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ  3((3)-0-6) 

  Integrated Biochemistry 

 328-512 ชีวเคมีข้ันสูง (ระดับปริญญาโท)  2((2)-0-4) 

  Advanced Biochemistry 

 328-513 อณูชีววิทยาของเซลล8  3((3)-0-6) 

  Molecular Biology of Cell 

 328-514 หลักโภชนาการ (ระดับปริญญาโท)  2((2)-0-4) 

  Principles of Nutrition 

 328-536 การอักเสบระดับต่ำ (ระดับปริญญาเอก)   2((2)-0-4)  

  Low-grade inflammation 

 328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร8 (ระดับปริญญาเอก)  2((2)-0-4) 

   Modern Techniques in Genetic Engineering 

 328-531 ชีววิทยาโครงสรAาง  2((2)-0-4) 

  Structural Biology 

 328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด8  2((2)-0-4) 

  Biochemistry of Amyloid Proteins 

 328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง  3((3)-0-6) 

  Biology of Cancer 

 328-534 ชีวเคมีของพืช  3((3)-0-6) 

  Plant Biochemistry 

 328-535 ชีวเคมีทางทะเล  2((2)-0-4) 

  Marine Biochemistry 

 328-552 การทดลองทางชีวเคมี (ระดับปริญญาเอก)  2(0-6-0)  

  Experiments in Biochemistry 

 328-561 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล เซลล8และการแพทย8   1(0-3-0) 

  (ระดับปริญญาเอก)    

  Laboratory for Biomolecular, Cellular and Medical Research 

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

  Special Topics in Biochemistry 
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    กลุ%มสาระ/Module (หมวดวิชาเลือกเฉพาะระดับปริญญาเอก)  หนRวยกิต 

 328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน*  9((4)-15-8) 

  Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 

 328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเปDนและโอมิกส8  5((4)-3-8) 

  Module: Essential Bioinformatics and Omics 

     * เปDนวิชาบังคับในระดับปริญญาเอก แผน 2.2 นักศึกษาในแผนอื่นสามารถลงทะเบียนเรียน

เปDนวิชาเลือกไดA 

     หมวดวิชาเลือก  (จากภาควิชาอ่ืน) 

นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาที่เป°ดสอนโดยภาควิชาอื่นตามความเหมาะสม โดยอยู<ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน<วยกิตรวมไม<เกินครึ่งหนึ่งของหน<วยกิตรว

มของวิชาเลือกท่ีกำหนดในแผนการศึกษา 

 

  หมวดวิชาสัมมนา    หน<วยกิต 

 328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2**  1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry II 

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

  Seminar in Biochemistry III 

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

  Seminar in Biochemistry IV 

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

  Seminar in Biochemistry V 

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

  Seminar in Biochemistry VI 

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

  Seminar in Biochemistry VII 

 328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8  1(0-2-1) 

  Seminar in Biochemistry VIII 

 ** เปDนวิชาเลือกในระดับปริญญาโท แผน ก2 แต<เปDนวิชาบังคับในระดับปริญญาเอก แผน 2.2  

 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ5/สารนิพนธ5   หน<วยกิต 

 328-691    วิทยานิพนธ8 20(0-60-0) 

  Thesis 

 328-692    วิทยานิพนธ8 36(0-108-0) 

  Thesis 

 328-791    วิทยานิพนธ8 36(0-108-0) 

  Thesis 
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 328-792    วิทยานิพนธ8 48(0-144-0) 

   Thesis 

 328-793    วิทยานิพนธ8 72(0-216-0) 

     Thesis 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

  รหัสวิชา ประกอบดAวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต<อไปน้ี 

  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน<วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ 

          328-xxx หมายถึง รายวิชาท่ีเป°ดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 

  ตัวเลขหลักรAอย หมายถึง ช้ันปÑหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

   เลข 4 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาตรี ช้ันปÑท่ี 4 

   เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

   เลข 6 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

   เลข 7 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาเอก 

  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต<ละกลุ<มวิชา 

   เลข 0   หมายถึง กลุ<มวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไป 

   เลข 1 หมายถึง กลุ<มวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไปทางชีวเคมี 

   เลข 2 หมายถึง กลุ<มวิชาหลักการพ้ืนฐานของเทคนิคทางชีวเคมี 

   เลข 3 หมายถึง กลุ<มวิชาความเช่ียวชาญเฉพาะดAาน 

   เลข 4 หมายถึง กลุ<มวิชา module 

   เลข 5 หมายถึง กลุ<มวิชาภาคปฏิบัติการทางชีวเคมี 

   เลข 6 หมายถึง กลุ<มวิชาภาคปฏิบัติการความเช่ียวชาญเฉพาะดAาน 

   เลข 7 หมายถึง กลุ<มวิชาสัมมนา 

   เลข 8 หมายถึง กลุ<มวิชาหัวขAอพิเศษทางชีวเคมี 

   เลข 9 หมายถึง กลุ<มวิชาวิทยานิพนธ8/โครงงาน   

  ตัวเลขหลักหน<วย หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต<ละกลุ<มวิชา 

 3.1.3.3 ความหมายของจำนวนหนRวยกิต 

 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู1ภาคทฤษฎี ให$ระบุการเขียนหน0วยกิต  เชRน 3(2-3-4) ซ่ึงมีความหมาย

ดังตRอไปน้ี 

  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จำนวนหน<วยกิตรวม 

  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายต<อสัปดาห8 

  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการต<อสัปดาห8 

  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาดAวยตนเองต<อสัปดาห8 

 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู?แบบบูรณาการท่ีใช?กิจกรรมการจัดการเรียนรู?แบบเชิงรุก (Active learning) 

เชRน 3((3)-0-6) มีความหมายดังตRอไปน้ี 

  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จำนวนหน<วยกิตรวม 

  ตัวเลขท่ี 2 ((3)) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายต<อสัปดาห8 โดยใชAการจัดการเรียนรูAแบบ 

    active learning 
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  ตัวเลขท่ี 3 (0) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการต<อสัปดาห8 

  ตัวเลขท่ี 4 (6) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาดAวยตนเองต<อสัปดาห8 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

ป8การศึกษา ภาคการศึกษา ก1  ก2 

1 1 328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6                             1((1)-0-2)* 
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1                                    1(0-2-1)*  
328-692 วิทยานิพนธ6                                               9 
                                                                                         
                                                           รวม         9 หนEวยกิต 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6                                 1((1)-0-2) 
328-521 เทคนิคจำเปIนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี                     2((2)-0-4) 
328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี                         1(0-3-0) 
หมวดวิชาเลือก                                                          2 หนEวยกิต 
                                                            รวม           6 หนEวยกิต 

 2 328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2                                    1(0-2-1)* 
328-692 วิทยานิพนธ6                                              9 
 
                                                           รวม         9 หนEวยกิต 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน        9((4)-15-8) 
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1                                        1(0-2-1) 
328-691 วิทยานิพนธ6                                                  1 
                                                            รวม          11 หนEวยกิต 

2 1 328-692 วิทยานิพนธ6                                              9 
 
                                                           รวม         9 หนEวยกิต 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2                                        1(0-2-1) 
328-691 วิทยานิพนธ6                                                  9 
                                                            รวม          10 หนEวยกิต 

 2 328-692 วิทยานิพนธ6                                               9 
                                                           รวม         9 หนEวยกิต 

328-691 วิทยานิพนธ6                                                 10 
                                                            รวม          10 หนEวยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไมDนับหนDวยกิต 
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ระดับปริญญาเอก 

ป8การศึกษา ภาคการศึกษา ผูJสำเร็จระดับ ป.โท  สาขาชีวเคมี (แบบ 1.1) ผูJสำเร็จระดับ ป.โท สาขาท่ีเก่ียวขJอง (แบบ 2.1) 

1 1 328-502 การพัฒนาขWอเสนอโครงการวิจัย                    1((1)-0-2)* 
328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3                                  1(0-2-1)* 
328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
 
 
                                                      รวม           8 หนEวยกิต 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6                           1((1)-0-2)* 
328-502 การพัฒนาขWอเสนอโครงการวิจัย                    1((1)-0-2) 
328-521 เทคนิคจำเปIนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี               2((2)-0-4) 
328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี                   1(0-3-0) 
หมวดวิชาเลือก                                                    2-3 หนEวยกิต 
                                                         รวม        6-7 หนEวยกิต 

 2 328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4                                  1(0-2-1)* 
328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
 
 
                                                      รวม           8 หนEวยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง                                           2((2)-0-4) 
หมวดวิชาเลือก                                                    3-4 หนEวยกิต 
328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3                                  1(0-2-1)* 
328-791 วิทยานิพนธ6                                            4 
                                                         รวม        9-10 หนEวยกิต 

2 1 328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5                                  1(0-2-1)* 
328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                      รวม           8 หนEวยกิต 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4                                  1(0-2-1)* 
328-791 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                         รวม        8 หนEวยกิต 

 2 328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
 
                                                      รวม           8 หนEวยกิต 

328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5                                  1(0-2-1)* 
328-791 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                         รวม        8 หนEวยกิต 

3 1 328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                         รวม        8 หนEวยกิต 

328-791 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                         รวม        8 หนEวยกิต 

 2 328-792 วิทยานิพนธ6                                            8 
                                                         รวม         8 หนEวยกิต 

328-791 วิทยานิพนธ6                                             8 
                                                         รวม         8 หนEวยกิต 
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ป8การศึกษา ภาคการศึกษา ผูJสำเร็จระดับ ป.ตรี  (แบบ 1.2)  ผูJสำเร็จระดับ ป.ตรี (แบบ 2.2) 

1 1 328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6                             1((1)-0-2)* 
328-502 การพัฒนาขWอเสนอโครงการวิจัย                      1((1)-0-2)* 
 
 
 
                                                         รวม           0 หนEวยกิต 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6                              1((1)-0-2) 
328-502 การพัฒนาขWอเสนอโครงการวิจัย                       1((1)-0-2) 
328-521 เทคนิคจำเปIนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี                  2((2)-0-4) 
328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี                      1(0-3-0) 
หมวดวิชาเลือก                                                       2-3 หนEวยกิต 
                                                            รวม        7-8 หนEวยกิต 

 2 328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1                                    1(0-2-1)* 
328-793 วิทยานิพนธ6                                              8 
 
 
                                                         รวม           8 หนEวยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง                                              2((2)-0-4) 
328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน     9((4)-15-8) 
328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1                                     1(0-2-1) 
328-792 วิทยานิพนธ6                                               1 
                                                            รวม        13 หนEวยกิต 

2 1 328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2                                    1(0-2-1)* 
328-793 วิทยานิพนธ6                                              8 
 
                                                         รวม           8 หนEวยกิต 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2                                     1(0-2-1) 
328-792 วิทยานิพนธ6                                               5 
หมวดวิชาเลือก                                                       3-4 หนEวยกิต 
                                                            รวม        9-10 หนEวยกิต 

 2 328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3                                    1(0-2-1)* 
328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3                                     1(0-2-1)* 
328-792 วิทยานิพนธ6                                               6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

3 1 328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4                                    1(0-2-1)* 
328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4                                        1(0-2-1)* 
328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

 2 328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5                                    1(0-2-1)* 328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5                                        1(0-2-1)* 
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ป8การศึกษา ภาคการศึกษา ผูJสำเร็จระดับ ป.ตรี  (แบบ 1.2)  ผูJสำเร็จระดับ ป.ตรี (แบบ 2.2) 

328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

4 1 328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

 2 328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

5 1 328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

 2 328-793 วิทยานิพนธ6                                               8 
                                                            รวม        8 หนEวยกิต 

328-792 วิทยานิพนธ6                                                  6 
                                                               รวม        6 หนEวยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไมDนับหนDวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ  

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร7 1((1)-0-2) 
 Ethics in Sciences 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร7 การเปKนพ่ีเล้ียง การเปKนผูSแตTงและผูSอTานงาน การใชS
สัตว7ทดลองในงานวิทยาศาสตร7 การทำงานวิจัยรTวมกับผูSอ่ืน การมีผลประโยชน7ทับซSอน การเก็บขSอมูลทาง
วิทยาศาสตร7 
 Ethics and the responsible conduct of research, mentoring, authorship and peer 

review, use of animals in Biomedical experimentation, collaborative research, competing 

interest, and scientific record keeping 
328-502 การพัฒนาขSอเสนอโครงการวิจัย (ระดับปริญญาเอก) 1((1)-0-2) 

 Research Proposal Development 
 การพัฒนาหัวขSอโครงการวิจัย การเขียนขSอเสนอโครงการ และการนำเสนอขSอเสนอโครงการตTอหนSาผูS
ประเมิน 
 Developing a research proposal, writing a research proposal and presenting a research 
proposal to reviewers 
328-512 ชีวเคมีข้ันสูง (วิชาบังคับในระดับปริญญาเอก วิชาเลือกในระดับปริญญาโท) 2((2)-0-4) 

 Advanced Biochemistry 
 เมแทบอลิซึมขั้นสูงของลิโปโปรตีน และความเชื่อมโยงกับสุขภาพ การควบคุมระบบฮอร7โมน การ
ควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมโดยภาพรวม การควบคุมวิถีไกลโคไลซิส และกรดซิตริก การควบคุมการสังเคราะห7และ
สลายไกลโคเจน โรคที่เกี่ยวขSองกับระบบเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล7 ฮีม และพอไฟริน การ
ควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน นิวคลีโอไทด7 การควบคุมระดับยีน และการควบคุมวัฏจักรของเซลล7 
 Advanced lipoprotein metabolism and health; regulation of hormone; regulation of 
metabolic pathway; regulation of glycolysis and citric acid cycle; regulation of glycogen synthesis 
and breakdown; disease related metabolism; metabolism of alcohol, heme and porphyrin; 
regulation of amino acid metabolism; regulation of nucleotide metabolism; gene regulation; cell 
cycle regulation 
328-521 เทคนิคจำเปKนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) 

 Essential Techniques for Biochemical Research 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี   
 Concurrent: 328-551 Laboratory for Biochemical Research 
 ทฤษฎีสำหรับเทคนิคที่จำเปKนเพื่อใชSในงานวิจัยทางชีวเคมี การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร7 การ
ตกตะกอน เซนตริฟãวเกชัน โครมาโตกราฟå อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี ปฏิกิริยาลูกโซTโพลีเมอเรส การ
แยกดีเอ็นเอและอาร7เอ็นเอ การตรวจการแสดงออกของยีน กระบวนการทำใหSปราศจากเชื้อและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 
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 Theories for essential techniques to biochemical research; buffer preparation; 
precipitation; centrifugation; chromatography; electrophoresis; spectrophotometry; polymerase 
chain reaction; isolation of DNA and RNA; determination of gene expression; sterilization and 
biological safety 
328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

 Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 
 หลักการและวิธีการโคลนนิ่งและพันธุวิศวกรรม การทำแผนที่ดีเอ็นเอ การวิเคราะห7และหาลำดับนิว 
คลีโอไทด7 การสTงถTายดีเอ็นเอเขSาสูTเซลล7เจSาบSานและการคัดเลือก การผลิตโปรตีนลูกผสมและการทำบริสุทธ์ิ 
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโปรตีน ความสัมพันธ7ทางโครงสรSางและหนSาที่ของโปรตีน การมSวนพับของ
โปรตีน กลไกการทำงานและจลนศาสตร7ของเอนไซม7 การตรึงรูปเอนไซม7 การใชSเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซม7 การประยุกต7ใชSเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม7ลูกผสมในระดับหSองปฏิบัติการและ
อุตสาหกรรม 
 Principle and method for molecular cloning and genetic engineering; DNA mapping; 
DNA sequencing and analysis; introducing cloned genes into host cells and screening; 
recombinant protein production and purification; chemical and physical properties of proteins; 
relationship between structure and functions of protein; protein folding; mechanism of action 
and kinetics of enzymes; enzyme immobilization; genetic engineering for improvement of 
enzyme characteristics; applications of recombinant protein and enzyme technologies in 
laboratory and industry 
328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 

 Laboratory for Biochemical Research  
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 328-521 เทคนิคจำเปKนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี   
 Concurrent: 328-521 Essential Techniques for Biochemical Research 
 ปฏิบัติการสำหรับเทคนิคที่จำเปKนเพื่อใชSในงานวิจัยทางชีวเคมี การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร7 การ
ตกตะกอน เซนตริฟãวเกชัน โครมาโตกราฟå อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี ปฏิกิริยาลูกโซTโพลีเมอเรส การ
สกัดดีเอ็นเอ การแยกดีเอ็นเอและอาร7เอ็นเอ การตรวจการแสดงออกของยีน 
 Laboratory for essential techniques to biochemical research; buffer preparation; 
precipitation; centrifugation; chromatography; electrophoresis; spectrophotometry; polymerase 
chain reaction; isolation of DNA and RNA; determination of gene expression 
328-671    สัมมนาทางชีวเคมี 1        1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry I 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-672    สัมมนาทางชีวเคมี 2 (Eng) (วิชาบังคับในระดับปริญญาเอก วิชาเลือกในระดับปริญญาโท) 1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry II 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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 หมวดวิชาเลือก 
328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

 Integrated Biochemistry 
 ความสัมพันธ7เชิงโครงสรSางและหนSาที่ของสารมหโมเลกุลในเซลล7ของสิ่งมีชีวิต การใชSและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การบูรณาการเมแทบอลิซึม การควบคุมการทำงานของ
ฮอร7โมน การถTายทอดขSอมูลทางพันธุกรรมและการควบคุม 
 Structural and functional relationship of macromolecules in living cells; energy 
consumption and conversion in metabolic process; integration of metabolism; hormonal control; 
flow of genetic information and regulation 
328-513 อณูชีววิทยาของเซลล7 3((3)-0-6) 

 Molecular Biology of Cell 
 ลักษณะสำคัญของเซลล7ชนิดตTาง ๆ โครงสรSางและหนSาที่ขององค7ประกอบภายในเซลล7 และออร7
แกเนล วัฏจักรของเซลล7 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของเซลล7 พลังงานระดับเซลล7และเมแทบอลิซึม 
ปฏิสัมพันธ7ขององค7ประกอบภายในเซลล7 การสื่อสารระหวTางเซลล7 โครงสรSางและการทำงานของยีน การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม การประยุกต7ใชSเทคนิคดSานอณูชีววิทยา 
 Major features of different cell types; molecular organization within cells, organelles 
and their function; cell cycle; cell growth and cell development; cellular energy and 
metabolisms interplay of cellular organelles; cell-cell interaction; structure and function of 
genes; gene expression and regulation; application of molecular biology techniques 
328-514 หลักโภชนาการ (ระดับปริญญาโท) 2((2)-0-4) 

 Principles of Nutrition 
 ชีวเคมีของสารอาหารประเภทตTาง ๆ ท่ีจำเปKนตTอการดำรงชีวิต ความสำคัญของสารอาหารแตTละชนิด
ท่ีมีตTอการทำงานของรTางกาย หลักการทางโภชนาการ 
 Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to 
human body functions; the principle of nutrition 
328-536 การอักเสบระดับต่ำ (ระดับปริญญาเอก) 2((2)-0-4) 

 Low-grade inflammation 
 นิยามของการอักเสบระดับต่ำและความสัมพันธ7กับการอักเสบ การถTวงดุลระหวTางไซโตไคน7ท่ีทำใหSเกิด
การอักเสบ และไซโตไคน7ท่ีตSานการอักเสบ วิถีท่ีเก่ียวขSองกับการตอบสนองตTอการอักเสบ การเปล่ียนแปลงของ
เน้ือเย่ือไขมัน การตอบสนองตTอการอักเสบของเน้ือเย่ือไขมันและโมเลกุลท่ีกระตุSนการเกิดการอักเสบ การอักเสบ
ของเน้ือเย่ือไขมันและโรคอSวน บทบาทของอาหารตTอการอักเสบระดับต่ำ การอักเสบและเบาหวานประเภท 2 ไบ
โอมาร7กเกอร7สำหรับการอักเสบและสารธรรมชาติท่ีตSานการอักเสบ 

Definition of low-grade inflammation and its relationship with inflammation, balance of 
inflammatory and anti-inflammatory cytokines, pathways that involve inflammatory response, 
adipose tissue remodeling, inflammatory response of adipose tissue & molecules that trigger 
inflammation, adipose tissue inflammation and obesity, the role of diet in low-grade 
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inflammation, inflammation and type 2 diabetes, biomarkers of inflammation and natural 
compounds as anti-inflammatory compounds 
328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร7 (ระดับปริญญาเอก) 2((2)-0-4) 

 Modern Techniques in Genetic Engineering 
 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร7 การดัดแปลงพันธุกรรมและการยับยั้งการแสดงออกของยีน
แบบถาวรในสัตว7 เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี การวิเคราะห7โครงสรSางของโปรตีน 
อันตรกิริยาระหวTางโปรตีน 
 Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout animals; siRNA 
technology; antibody production; immunohistochemistry; analysis of protein structure; protein-
protein interaction 
328-531 ชีววิทยาโครงสรSาง 2((2)-0-4) 

 Structural Biology 
 โครงสรSางของโปรตีนโดยใชSเทคนิคทางฟãสิกส7ชีวภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร7 ฐานขSอมูลออนไลน7 และ
การวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหวTางโครงสรSางและหนSาท่ีของโปรตีน 
 Structural biology of proteins using biophysical techniques, computer programs, online 
databases; an analysis of protein structure-function relationships 
328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด7 2((2)-0-4) 

 Biochemistry of Amyloid Proteins 
 กลไกการพับมSวนของโปรตีนภายในเซลล7 สมดุลของเครือขTายโปรตีน ความสัมพันธ7ระหวTางกลไกทาง
ชีวเคมีและอาการที่เกิดจากความผิดปกติของการพับมSวนของโปรตีน ความกSาวหนSางานวิจัยเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของการพับมSวนของโปรตีน 
 Cellular mechanism of protein folding; proteostasis network; the relationship between 
biochemical mechanisms and symptoms of protein folding disorders; advances in research 
regarding abnormal folding of proteins 
328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง 3((3)-0-6) 

 Biology of Cancer 
 กลไกระดับเซลล7และโมเลกุลท่ีกTอใหSเกิดมะเร็ง บทบาทของอองโคยีนและยีนตSานมะเร็ง 
กระบวนการแบTงเซลล7ที่ผิดปกติ กระบวนการตาย การสรSางหลอดเลือดใหมT การเคลื่อนที่และการบุกรุกของ
เซลล7มะเร็ง การสTงสัญญาณภายในเซลล7 องค7ประกอบและบทบาทของสภาวะแวดลSอมของเซลล7มะเร็ง นำเสนอ
และอภิปรายงานวิจัยเก่ียวกับมะเร็งท่ีมีคุณภาพ 
 The cellular and molecular mechanisms that lead to cancer; role of oncogenes and 
tumor suppressor genes; abnormal cell division, apoptosis, neo-angiogenesis, cell migration and 
invasion; signal transduction in cancer cell; tumor microenvironment and its roles; presentation 
and discussion of high-quality publications in the field of cancer research 
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328-534 ชีวเคมีของพืช 3((3)-0-6) 
 Plant Biochemistry 

 โครงสรSางและการทำงานของเซลล7พืช กระบวนการสังเคราะห7และแตกสลายของชีวโมเลกุลของพืช 
การสังเคราะห7แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร7โมนพืช รงควัตถุของพืชและเมแทบอไลท7ทุติยภูมิ พันธุศาสตร7ของพืช 
การแสดงออกของยีนและการควบคุมการเจริญของพืช 
 Structure and function of plant cells; biosynthesis and degradation of biomolecules in 
plants; photosynthesis; nitrogen fixation; plant hormones; plant pigments and secondary 
metabolites; plant genetics; gene expression and regulation in plant development 
328-535 ชีวเคมีทางทะเล 2((2)-0-4) 

 Marine Biochemistry 
 ชีวเคมีของสัตว7ทะเล เชTน ครัสตาเชียน วงจรชีวิตของครัสตาเชียน การเจริญพันธุ7 และกลไกการ
ปöองกันตนเอง การตรวจวิเคราะห7และพัฒนาคุณภาพของครัสตาเชียนท่ีจับจากธรรมชาติและท่ีเพาะเล้ียงในฟาร7ม 
สารชีวโมเลกุลท่ีมีคุณคTาจากทะเล การแยกสกัดและการนำมาใชSประโยชน7ทางอุตสาหกรรม 
 Biochemistry of marine organisms such as crustacean, life cycle of crustacean, 
reproductive maturation and defense mechanism; analysis and development of crustacean 
naturally generated and those produced in farms; high-valued biomolecules from the sea, 
isolation, and usage in industry 
328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเปKนและโอมิกส7 5((4)-3-8) 

 Module: Essential Bioinformatics and Omics 
 ชีวสารสนเทศจำเปKน จีโนมิกส7 ทรานสคริปโตมิกส7 โปรติโอมิกส7 เมแทบอโลมิกส7 เพ่ือตอบสนองความ
ตSองการของประเทศดSานการแพทย7ครบวงจรและดSานอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Essential bioinformatics, genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics to 
address country needs focusing on medical hub and agriculture and biotechnology 
328-552 การทดลองทางชีวเคมี (ระดับปริญญาเอก) 2(0-6-0) 

 Experiments in Biochemistry 
 ทำวิจัยระยะส้ัน  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ7ในสาขาจำเพาะทางชีวเคมี 
 Short research to gain experiences in a specific area of biochemistry 
328-561 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล เซลล7และการแพทย7 (ระดับปริญญาเอก)  1(0-3-0) 

 Laboratory for Biomolecular, Cellular and Medical Research 
 ปฏิบัติการเทคนิคใหมTและข้ันสูงสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล เซลล7และการแพทย7 การประยุกต7 
ประโยชน7และขSอจำกัดของเทคนิคดังกลTาว 
 Laboratory for current and advanced techniques of biomolecular, cellular and medical 
research;  applications, advantages and limitation of the techniques 
328-673    สัมมนาทางชีวเคมี 3 (Eng)      1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry III 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
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328-674    สัมมนาทางชีวเคมี 4 (Eng)   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry IV 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-675    สัมมนาทางชีวเคมี 5 (Eng)   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry V 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-676    สัมมนาทางชีวเคมี 6 (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VI 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-677    สัมมนาทางชีวเคมี 7 (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VII 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-678    สัมมนาทางชีวเคมี 8  (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VIII 
 สัมมนาในหัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTทางชีวเคมี โดยการนำเสนอและตอบขSอซักถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-681    หัวขSอพิเศษทางชีวเคมี   1((1)-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
 หัวขSอท่ีนTาสนใจและทันสมัยหรือคSนพบใหมTในสาขาชีวเคมี 
 Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry 
328-691    วิทยานิพนธ7 (ระดับปริญญาโท) 20(0-60-0) 
 Thesis 

พัฒนาหัวขSองานวิจัย คSนควSาขSอมูลและทบทวนวรรณกรรม ทำวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห7ขSอมูล 
จัดทำรายงานความกIาวหนIา จัดทำวิทยานิพนธNฉบับสมบูรณNและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพNเผยแพร̂ตามเกณฑN

สำเร็จการศึกษา 

Develop a research topic, research and literature review, perform experiments, 

collect and analyze data, prepare progress reports, prepare full-text thesis and manuscript 

to fulfill the graduation criteria 

328-692    วิทยานิพนธ7 (ระดับปริญญาโท)  36(0-108-0) 
 Thesis 
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พัฒนาหัวขSองานวิจัย คSนควSาขSอมูลและทบทวนวรรณกรรม ทำวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห7ขSอมูล 
จัดทำรายงานความกIาวหนIา จัดทำวิทยานิพนธNฉบับสมบูรณNและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพNเผยแพร̂ตามเกณฑN

สำเร็จการศึกษา 

Develop a research topic, research and literature review, perform experiments, 

collect and analyze data, prepare progress reports, prepare full-text thesis and manuscript 

to fulfill the graduation criteria 

328-791    วิทยานิพนธ7 (ระดับปริญญาเอก)  36(0-108-0) 
 Thesis 

พัฒนาหัวขSองานวิจัย คSนควSาขSอมูลและทบทวนวรรณกรรม ทำวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห7ขSอมูล 
จัดทำรายงานความกIาวหนIา จัดทำวิทยานิพนธNฉบับสมบูรณNและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพNเผยแพร̂ตามเกณฑN

สำเร็จการศึกษา 

 Develop a research topic, research and literature review, perform experiments, 

collect and analyze data, prepare progress reports, prepare full-text thesis and manuscript 

to fulfill the graduation criteria 

328-792    วิทยานิพนธ7 (ระดับปริญญาเอก)  48(0-144-0) 
 Thesis 

พัฒนาหัวขSองานวิจัย คSนควSาขSอมูลและทบทวนวรรณกรรม ทำวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห7ขSอมูล 
จัดทำรายงานความกIาวหนIา จัดทำวิทยานิพนธNฉบับสมบูรณNและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพNเผยแพร̂ตามเกณฑN

สำเร็จการศึกษา 

 Develop a research topic, research and literature review, perform experiments, 

collect and analyze data, prepare progress reports, prepare full-text thesis and manuscript 

to fulfill the graduation criteria 
328-793    วิทยานิพนธ7 (ระดับปริญญาเอก)  72(0-216-0) 
 Thesis 

พัฒนาหัวขSองานวิจัย คSนควSาขSอมูลและทบทวนวรรณกรรม ทำวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห7ขSอมูล 
จัดทำรายงานความกIาวหนIา จัดทำวิทยานิพนธNฉบับสมบูรณNและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพNเผยแพร̂ตามเกณฑN

สำเร็จการศึกษา 

Develop a research topic, research and literature review, perform experiments, collect and 

analyze data, prepare progress reports, prepare full-text thesis and manuscript to fulfill 

the graduation criteria 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน<งและคุณวุฒิของอาจารยC 
3.2.1 อาจารยCประจำหลักสูตร 

ท่ี 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน<ง
ทาง 

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต<ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปRท่ีสำเร็จ 
การศึกษา 

ช่ือ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ช่ือสถาบัน 

1 รศ. นางพรทิพย5  

ประพันธ5พจน5 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2542 

2530 

2527 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

University of 

Melbourne, Australia 

ม. มหิดล 

จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ข-1 

2 ผศ. นางสาวลัดดา  

ลีละวัฒน5วัฒนา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2546 

2542 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

วาริชศาสตร5  เกียรตินิยม 

อันดับ 1 

ม. สงขลานครินทร5 

ม. สงขลานครินทร5 

ม. สงขลานครินทร5 

ดูภาคผนวก ข-1 

3 ผศ. นายเดชา  

เสริมวิทยวงศ5 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2549 

2543 

Ph.D. 

B.A. 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

Molecular Cellular and  

Developmental Biology 

Pennsylvania State 

University, U.S.A. 

University of Colorado 

at Boulder, U.S.A. 

ดูภาคผนวก ข-1 

4 อาจารย5 นางสาวอรณิชา 

รัตนาภรณ5 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2553 

2544 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

ม. สงขลานครินทร5 

ม. สงขลานครินทร5 

ดูภาคผนวก ข-1 

5 อาจารย5 นายฐณะวัฒน5  

พิทักษ5พรปรีชา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2553 

2547 

ปร.ด. 

ภ.บ. 

ชีวเคมี 

เภสัชศาสตร5 เกียรตินิยม 

อันดับ 2 

ม. สงขลานครินทร5 

ม. สงขลานครินทร5 

ดูภาคผนวก ข-1 
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ท่ี 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน<ง
ทาง 

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต<ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปRท่ีสำเร็จ 
การศึกษา 

ช่ือ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ช่ือสถาบัน 

6 ผศ. นางสาวพันทิพา  

รุณแสง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2557 

2551 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

วิทยาศาสตร5ท่ัวไป (เคมี-

ชีววิทยา) 

ม. สงขลานครินทร5 

ม. สงขลานครินทร5 

ดูภาคผนวก ข-1 

7 อาจารย5 นางสาวอารตีย5  

อรุณเกษร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2558 

2551 

ปร.ด. 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร5และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร5 

ชีววิทยา  เกียรตินิยม 

อันดับ 1 

ม. มหิดล 

ม. เชียงใหมz 

ดูภาคผนวก ข-1 

8 อาจารย5 นางสาววนิศา 

สะแลแม 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2558 

2549 

2547 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry 

อณูพันธุศาสตร5และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร5 

พันธุศาสตร5 

The University of 

Adelaide, Australia 

ม. มหิดล 

จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ข-1 

9 อาจารย5 นางสาวสุมาลี 

อบเชย 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2554 

2548 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย5 

เทคนิคการแพทย5 

ม. ขอนแกzน 

ม. ขอนแกzน 

ดูภาคผนวก ข-1 

3.2.2 อาจารยCประจำ (ถUามี) 
ไม<มี 

3.2.3 อาจารยCพิเศษท่ีเปZนอาจารยCผูUสอน (ถUามี) 
ไม<มี 



36 

4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (การฝ;กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถEามี) 
 ไม&มี 

5. ขEอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยยOอ 

  เนื่องจากในป3จจุบันมหาวิทยาลัยได>ตระหนักถึงความสำคัญของการช&วยเหลือและรับผิดชอบต&อสังคม 

และได>มีนโยบายให>หน&วยงานต&าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการพันธกิจสัมพันธQมหาวิทยาลัยกับภาคผู>ประกอบการ

หรือสังคม (Social Engagement) อย&างต&อเน่ือง ดังน้ันหลักสูตรจึงมีการตอบสนองต&อนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยจะจัด

ให>นักศึกษาพบปะกับผู>ประกอบการ ชุมชน หรือหน&วยงานของภาครัฐ เช&นโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่อาจารยQในหลักสูตรมี

ความร&วมมือในการทำวิจัยอยู&แล>ว เปeนต>น เพื่อค>นหาโจทยQวิจัยที่หลักสูตรสามารถแก>ไขป3ญหา หรือหัวข>อวิจัยที่มี

ผู>ประกอบการนำผลการวิจัยไปใช>ประโยชนQ แล>วนำหัวข>อวิจัยดังกล&าวมาพัฒนาโครงการวิจัยร&วมกัน โดยมีแนวทางในการ

ดำเนินงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธQของนักศึกษาดังน้ี 

5.1.1 นักศึกษาเลือกงานท่ีสนใจเพ่ือจัดทำโครงร&างวิทยานิพนธQร&วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธQ 

5.1.2 จัดทําและนําเสนอโครงร&างวิทยานิพนธQ ต&อคณะกรรมการสอบโครงร&าง ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับต้ังแต&

ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธQ (ระดับปริญญาโท)  

5.1.3 ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติให>แล>วเสร็จ ภายในปnการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1.1 และ 2.1) และภายในปnการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2) 

5.1.4 จัดทําและนําเสนอโครงร&างวิทยานิพนธQ ต&อคณะกรรมการสอบโครงร&าง ภายใน 1 ภาคการศึกษา นับต้ังแต&

ผ&านการสอบวัดคุณสมบัติ (ระดับปริญญาเอก)  

 5.1.5 จัดทำรายงานความก>าวหน>าการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธQ   เสนอต&อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุก 6 

เดือน 

5.1.6 ดําเนินการวิจัย ให>แล>วเสร็จ ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด ดังน้ี  

 ระดับปริญญาโท 
 ภายในเวลา 2  ปnการศึกษา 

 ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ภายในเวลา  3  ปnการศึกษา 

 หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 ภายในเวลา  5  ปnการศึกษา 

5.1.7 มีการเข>าร&วม และนำเสนอ ผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย&างน>อย 1 คร้ัง  

5.1.8 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก1 มีผลงานตีพิมพQในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย&างน>อย 1 เร่ือง  

5.1.9 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก2 มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติแบบ 

proceeding อย&างน>อย 1 เร่ือง หรือ มีผลงานตีพิมพQในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย&างน>อย 1 เร่ือง 

5.1.10 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 มีการตีพิมพQเผยแพร&ผลงานการวิจัย อย&างน>อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง

ตีพิมพQเผยแพร&ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู&ในฐานข>อมูล Web of Science หรือ Scopus และอีก 1 เร่ือง

ตีพิมพQเผยแพร&ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีมาตรฐานอยู&ในฐานข>อมูลท่ี สป. อว. รับรอง  

5.1.11 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2 มีการตีพิมพQเผยแพร&ผลงานการวิจัย อย&างน>อย 1 เรื ่อง ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู&ในฐานข>อมูล Web of Science หรือ Scopus 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูE  
5.2.1 อธิบายหลักการสำคัญท่ีใช>ในการทำวิจัยทางชีวเคมี 

5.2.2 ประยุกตQใช>ความรู>เก่ียวกับเทคนิคทางชีวเคมีท่ีจำเปeนสำหรับการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธQ 

5.2.3 วิเคราะหQแก>ไขป3ญหางานวิจัยท่ีเกิดข้ึนระหว&างการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธQ 

5.2.4 ประเมินผลการทดลองโดยใช>ความรู>ทางชีวเคมีและ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตรQ  

5.2.5 ต&อยอดองคQความรู>เดิม หรือสร>างองคQความรู>ใหม& หรือสร>างนวัตกรรมทางชีวเคมี (ระดับปริญญาเอก) 

5.2.6 มีทักษะการสืบค>นข>อมูลทางวิชาการและสามารถเลือกใช>แหล&งข>อมูลท่ีน&าเช่ือถือ 

5.2.7 ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได>อย&างถูกต>อง (ระดับปริญญาโท) 

5.2.8 ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได>อย&างถูกต>อง รวดเร็ว และแม&นยำ (ระดับปริญญาเอก) 

5.2.9 เขียนโครงร&างวิทยานิพนธQ รายงานความก>าวหน>า รายงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการทางชีวเคมี 

5.2.10 นำเสนอโครงร&างวิทยานิพนธQ รายงานความก>าวหน>า รายงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการทางชีวเคมี

ในท่ีประชุมทางวิชาการ 

5.2.11 มีทักษะการทํางานร&วมกับผู>อ่ืน  

5.2.12 วางแผนการทำงานอย&างเปeนระบบ 

5.2.13 ทําวิจัยอย&างมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตรQ 

5.3 ชOวงเวลา  
 5.3.1 เร่ิมภาคการศึกษาท่ี 1 ของปnการศึกษาท่ี 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก1 จน

สำเร็จการศึกษา 

 5.3.2 เร่ิมภาคการศึกษาท่ี 2 ของปnการศึกษาท่ี 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก2 จน

สำเร็จการศึกษา 

5.3.3 เริ่มภาคการศึกษาท่ี 1 ของปnการศึกษาท่ี 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 จนสำเร็จ

การศึกษา 

5.3.4 เริ่มภาคการศึกษาท่ี 2 ของปnการศึกษาท่ี 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.2, 2.1 และ 

2.2 จนสำเร็จการศึกษา 

5.4 จํานวนหนOวยกิต 20 36 48 และ 72 หนOวยกิต  
5.4.1 20 หน&วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก 2 

5.4.2 36 หน&วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก 1 และสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 

2.1 

5.4.3 48 หน&วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.2 

5.4.4 72 หน&วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.2  

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และภาควิชา/หลักสูตร จัดปฐมนิเทศเพื ่อให>คำแนะนำการลงทะเบียน และ

ดำเนินการเก่ียวกับรายวิชาวิทยานิพนธQ 

5.5.2 แต&งตั้งประธานหลักสูตรเปeนอาจารยQที่ปรึกษาทั่วไป ทำหน>าที่ให>คำแนะนำเบื้องต>น รวมทั้งประสานงาน

รายวิชา 

5.5.3 ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชาแก&นักศึกษาพร>อมตอบข>อซักถาม 
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5.5.4 แต&งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธQ ทำหน>าท่ีให>คำแนะนำวิธีการสืบค>นข>อมูล วิธีการจัดเตรียมโครง

ร&างวิทยานิพนธQ วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใช>สื่อต&าง ๆ เพื่อการนําเสนอโครงร&างวิทยานิพนธQและ

รายงานผลการวิจัยต&อคณะกรรมการพิจารณา 

5.5.5 อาจารยQท่ีปรึกษาวิทยานิพนธQหลัก นัดพบนักศึกษาเพื่อให>คําปรึกษาต&าง ๆ รวมทั้งเตรียมขอจริยธรรมการ

วิจัยหากทําการศึกษาในสัตวQทดลองหรือในมนุษยQ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงร&างวิทยานิพนธQ ประกอบด>วยอาจารยQที่ปรึกษาวิทยานิพนธQหลัก อาจารยQท่ี

ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ Qร &วม (ถ >ามี) และกรรมการท ี ่ เป eนอาจารย Qประจำรวมอย &างน >อย 3 คน ตามข >อบ ังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรQว&าด>วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 เพ่ือทำหน>าท่ีพิจารณาความเหมาะสม พร>อมให>

ข>อเสนอแนะต&าง ๆ ให>สามารถดำเนินการวิจัยและได>ผลงานท่ีดี มีระยะเวลาของการดำเนินงานเหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด

ในหลักสูตร  

5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน>าที่ประเมินผลความก>าวหน>างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธQของนักศึกษา 

พร>อมให>ข>อเสนอแนะต&อป3ญหาและอุปสรรคต&าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธQ ทำหน>าที่ตรวจ พิจารณา และประเมินผลงานวิจัย เมื่อนักศึกษาได>เสร็จ

ส้ินการดําเนินงานวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล>ว 

5.6.4 นักศึกษาผ&านรายวิชาวิทยานิพนธQ เมื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธQได>ประเมินผลการวิจัยและสรุป

ความเห ็น ให > ได > ร ั บส ัญล ั กษณQ  S (Satisfactory) ห รือ  U (Unsatifactory) หร ื อ  X (Excellent) ตามข > อบ ั ง คับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรQว&าด>วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูE กลยุทธ'การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ปริญญาโท 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ'การเรียนรูE 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1.1 มีความชำนาญในการใช>

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย และสามารถปฏิบัติเทคนิค

ทางชีวเคมีด>านพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีโปรตีน 

- กระตุ>นให>นักศึกษาได>ฝáกปฏิบัติใน

รายวิชาปฏิบัติการโดยเฉพาะใน

รายวิชา 328-541 และวิชา

วิทยานิพนธQ 

PLO 2 ใช>เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ี

ทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี

ในการทำปฏิบัติการได>อย&างถูกต>อง  

1.2 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหQ สังเคราะหQ และบูรณา

การองคQความรู>ทางชีวเคมี 

- กระตุ>นและฝáกให>นักศึกษาคิด

วิเคราะหQอย&างสร>างสรรคQ ผ&าน

รายวิชาต&าง ๆ ในหลักสูตร เช&น การ

ถามคำถามเชิงคิดวิเคราะหQ หรือให>

นักศึกษาวิเคราะหQ วิจารณQ ผลงาน  

- กระตุ>นให>นักศึกษาเข>าร&วมนำเสนอ

งานในท่ีประชุมวิชาการ 

PLO 1 บูรณาการองคQความรู>ทาง

ชีวเคมีและศาสตรQท่ีเก่ียวข>องในการ

แก>ป3ญหาโจทยQทางวิทยาศาสตรQและ

งานวิจัยทางด>านสารผลิตภัณฑQ

ธรรมชาติ สัตวQน้ำเศรษฐกิจ พืช

เศรษฐกิจ หรือการแพทยQและเภสัช  

 
ปริญญาเอก 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ'การเรียนรูE 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1.1 มีความชำนาญในการใช>

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย และสามารถปฏิบัติเทคนิค

ทางชีวเคมีด>านพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีโปรตีน 

- กระตุ>นให>นักศึกษาได>ฝáกปฏิบัติใน

รายวิชาปฏิบัติการโดยเฉพาะใน

รายวิชา 328-541 และวิชา

วิทยานิพนธQ 

PLO 3 ใช>เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ี

ทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี

ในการทำปฏิบัติการได>อย&างถูกต>อง 

รวดเร็ว และแม&นยำ 

1.2  ต&อยอดหรือสร>างสรรคQผลงาน

ทางวิชาการหรือนวัตกรรมด>านสาร

ผลิตภัณฑQธรรมชาติ สัตวQน้ำ

เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือ

การแพทยQและเภสัช (ระดับ

ปริญญาเอก) 

- ฝáกการค>นคว>า ทบทวนผลงานทาง

วิชาการในอดีต เพ่ือประมวล

ความคิด นำสู&การสร>างสรรคQผลงาน

ใหม& หรือสานต&องานในอดีต 

- กระตุ>นให>นักศึกษาได>ฝáกปฏิบัติใน

รายวิชาวิทยานิพนธQ (ระดับปริญญา

เอก) 

- กระตุ>นให>นักศึกษาเข>าร&วมนำเสนอ

งานในท่ีประชุมวิชาการ 

PLO 2. สร>างองคQความรู>ใหม&หรือ

นวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทยQความ

ต>องการในด>านสารผลิตภัณฑQธรรมชาติ 

สัตวQน้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือ

การแพทยQและเภสัช (ระดับปริญญา

เอก) 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ'การเรียนรูE 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1.3 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหQ สังเคราะหQ และบูรณา

การองคQความรู>ทางชีวเคมี 

- กระตุ>นและฝáกให>นักศึกษาคิด

วิเคราะหQอย&างสร>างสรรคQ ผ&าน

รายวิชาต&าง ๆ ในหลักสูตร เช&น การ

ถามคำถามเชิงคิดวิเคราะหQ หรือให>

นักศึกษาวิเคราะหQ วิจารณQ ผลงาน  

- กระตุ>นให>นักศึกษาเข>าร&วมนำเสนอ

งานในท่ีประชุมวิชาการ 

PLO 1 บูรณาการองคQความรู>ทาง

ชีวเคมีและศาสตรQท่ีเก่ียวข>องในการ

แก>ป3ญหาโจทยQทางวิทยาศาสตรQและ

งานวิจัยทางด>านสารผลิตภัณฑQ

ธรรมชาติ สัตวQน้ำเศรษฐกิจ พืช

เศรษฐกิจ หรือการแพทยQและเภสัช  

 
2. มาตรฐานผลลัพธ'การเรียนรูE 5 ดEานระดับหลักสูตรท่ีสอดคลEองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แหOงชาติ พ.ศ. 2552 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการป3ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ>อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยคำนึงถึง

ความรู>สึกของผู>อ่ืนท่ีจะได>รับผลกระทบ 

  1.2 ริเร่ิมช้ีให>เห็นข>อบกพร&องของจรรยาบรรณท่ีใช>อยู&ในป3จจุบันเพ่ือทบทวนและแก>ไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู>นำในการส&งเสริมให>มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและ

สังคมท่ีกว>างขวางข้ึน 

2. ความรูE 
  2.1 มีความเข>าใจอย&างถ&องแท>และลึกซึ้งในองคQความรู>ที่เปeนแก&นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนำมาพัฒนา

นวัตกรรมหรือสร>างองคQความรู>ใหม&  

  2.2 รู>เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข>อสรุปซ่ึงเปeนท่ียอมรับของสาขาวิชาเพ่ือแก>ไขประเด็นป3ญหาสำคัญท่ีจะเกิดข้ึน 

  2.3 มีความเข>าใจอย&างลึกซึ้งและกว>างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที ่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปeญญา 

  3.1 ใช>ความรู>ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือวิเคราะหQประเด็นและป3ญหาสำคัญได>อย&างสร>างสรรคQและพัฒนาแนว

ทางการแก>ป3ญหาด>วยวิธีการใหม& ๆ  

  3.2 สามารถสังเคราะหQผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู>ที่สร>างสรรคQ โดยบูรณาการแนวความคิดต&าง ๆ

ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

  3.3 สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเร่ืองท่ีซับซ>อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคQความรู>ใหม& 

 4. ทักษะความสัมพันธ'ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะหQและแก>ป3ญหาท่ีซับซ>อนสูงมากด>วยตัวเอง 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร&วมมือกับผู>อื่นอย&างเต็มที่เพื่อการจัดการข>อโต>แย>ง และ

ป3ญหาต&าง ๆ 

  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด&นในการเปeนผู>นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  5.1 สามารถใช>เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข>อมูลทางคณิตศาสตรQและสถิติเพ่ือนำมาใช>ในการศึกษาค>นคว>า

ป3ญหาท่ีสำคัญและซับซ>อน 

  5.2 สามารถส่ือสารอย&างมีประสิทธิภาพด>วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ&มบุคคลต&าง ๆ ท้ังในวงการวิชาการ และ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

  5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปeนทางการและไม&เปeนทางการ ผ&านสิ่งพิมพQทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมท้ังวิทยานิพนธQหรือโครงการวิจัย 
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3. ผลลัพธ(การเรียนรู1ระดับหลักสูตร (PLOs) ท่ีสอดคล1องกับมาตรฐานด1านผลลัพธ(ของผู1เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  

ปริญญาโท 

ผลลัพธ(การเรียนรู1 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด1านผลลัพธ(ของผู1เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู1เรียน 

(Learner) 

ผู1รbวมสร1างสรรค( 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข1มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO 1. บูรณาการองค2ความรู5ทางชีวเคมีและศาสตร2ท่ีเก่ียวข5อง โดยใช5องค2ความความรู5ทาง
ชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร2ในการแก5ปLญหาโจทย2ทางวิทยาศาสตร2และ
งานวิจัยทางด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2และ
เภสัช 

 ü ü   

PLO 2. ใช5เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำ
ปฏิบัติการได5อย[างถูกต5อง  

 ü ü   

PLO 3. ส่ือสารเชิงวิชาการได5อย[างถูกต5องและตรงประเด็น  ü  ü   
PLO 4. ทำงานร[วมกับผู5อ่ืนได5ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต[างของ
ผู5อ่ืนได5 

ü    ü 

PLO 5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร2 ü    ü 
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ปริญญาเอก 

ผลลัพธ(การเรียนรู1 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด1านผลลัพธ(ของผู1เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู1เรียน 

(Learner) 

ผู1รbวมสร1างสรรค( 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข1มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO 1. บูรณาการองค2ความรู5ทางชีวเคมีและศาสตร2ท่ีเก่ียวข5อง โดยใช5องค2ความความรู5ทาง
ชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร2ในการแก5ปLญหาโจทย2ทางวิทยาศาสตร2และ
งานวิจัยทางด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2และ
เภสัช 

 ü ü   

PLO 2. สร5างองค2ความรู5ใหม[หรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย2ความต5องการในด5านสาร
ผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2และเภสัช 

 ü  ü  

PLO 3. ใช5เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำ
ปฏิบัติการได5อย[างถูกต5อง รวดเร็ว และแม[นยำ  

 ü ü   

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได5อย[างถูกต5องและตรงประเด็น  ü  ü   
PLO 5. ทำงานร[วมกับผู5อ่ืนได5ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต[างของ
ผู5อ่ืนได5 

ü    ü 

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร2 ü    ü 
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4. ความสัมพันธ(ระหวbางมาตรฐานผลลัพธ(การเรียนรู1 5 ด1าน กับผลลัพธ(การเรียนรู1ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ปริญญาโท 

 
  

 
ผลลัพธ2การเรียนรู5 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางปLญญา ทักษะความสัมพันธ2
ระหว[างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห2เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ  การ
ใช5เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO 1. บูรณาการองค2ความรู5ทางชีวเคมีและศาสตร2ท่ีเก่ียวข5อง โดยใช5องค2ความ
ความรู5ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร2ในการแก5ปLญหาโจทย2
ทางวิทยาศาสตร2และงานวิจัยทางด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ 
พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2และเภสัช 

   ü ü ü ü ü   ü  ü ü   

PLO 2. ใช5เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีใน
การทำปฏิบัติการได5อย[างถูกต5อง  

    ü  ü          

PLO 3. ส่ือสารเชิงวิชาการได5อย[างถูกต5องและตรงประเด็น           ü   ü ü ü ü 
PLO 4. ทำงานร[วมกับผู5อ่ืนได5ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต[างของผู5อ่ืนได5 

  ü         ü     

PLO 5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร2 ü ü ü              
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ปริญญาเอก 

 
ผลลัพธ2การเรียนรู5 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางปLญญา ทักษะความสัมพันธ2
ระหว[างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห2เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ  การ
ใช5เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO 1. บูรณาการองค2ความรู5ทางชีวเคมีและศาสตร2ท่ีเก่ียวข5อง โดยใช5องค2ความ
ความรู5ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร2ในการแก5ปLญหาโจทย2
ทางวิทยาศาสตร2และงานวิจัยทางด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ 
พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2และเภสัช 

   ü ü ü ü ü   ü  ü ü   

PLO 2. สร5างองค2ความรู5ใหม[หรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย2ความต5องการ
ในด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย2
และเภสัช 

   ü ü ü ü ü ü  ü   ü   

PLO 3. ใช5เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีใน
การทำปฏิบัติการได5อย[างถูกต5อง รวดเร็ว และแม[นยำ  

    ü  ü          

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได5อย[างถูกต5องและตรงประเด็น           ü   ü ü ü ü 
PLO 5. ทำงานร[วมกับผู5อ่ืนได5ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต[างของผู5อ่ืนได5 

  ü         ü     

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร2 ü ü ü              
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5. ผลลัพธ)การเรียนรู2ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ)/วิธีการสอน   และกลยุทธ)/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ผลลัพธ)การเรียนรู2ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ)/วิธีการสอน กลยุทธ)/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO 1. บูรณาการองค2ความรู5
ทางชีวเคมีและศาสตร2ท่ี
เก่ียวข5อง โดยใช5องค2ความ
ความรู5ทางชีวเคมี และ/หรือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร2ใน
การแก5ปLญหาโจทย2ทาง
วิทยาศาสตร2และงานวิจัย
ทางด5านสารผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ 
สัตว2น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ 
หรือการแพทย2และเภสัช 

1. อาศัยการสอนโดยให5นักศึกษาเรียนรู5จากชุมชนหรือ
ภาคอุตสาหรรม แล5วให5นักศึกษาคิดโจทย2วิจัยเพ่ือ
แก5ปLญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม 
2. อาศัยการสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร 
ได5แก] การบรรยาย การนําเสนอ การทดลอง การศึกษา
ค5นคว5าด5วยตนเอง การเขียนรายงาน  
3. การสอนรายวิชา โดยเน5นผู5เรียนเป̀นศูนย2กลาง 
4. จัดให5มีการศึกษาค5นคว5าด5วยตนเอง การสัมมนา การ
จัดทำโครงร]างวิทยานิพนธ2 
5. จัดให5มีกิจกรรมการฝcกฝนทักษะการคิดวิเคราะห2  
ผ]านการวางแผนงานและการทำวิจัย แบบกลุ]มหรือโดย
ตนเองในรายวิชาปฏิบัติการ 
6. การนําเสนอรายงานความก5าวหน5างานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ2 เพ่ือรับการประเมินและคำแนะนำ  สำหรับ
การดำเนินงานในข้ันต]อไป  จากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2 

1.  ประเมินผลจากการสอบข5อเขียนในการ
เรียนรายวิชา การทํารายงาน การให5สัมมนา 
การนําเสนองาน 
2.  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได5รับ
มอบหมาย 
3.  ประเมินผลจากการสอบโครงร]าง
วิทยานิพนธ2 การสอบวัดคุณสมบัติ  และการ
สอบปgองกันวิทยานิพนธ2 

PLO 2. สร5างองค2ความรู5ใหม]
หรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบ
โจทย2ความต5องการในด5านสาร
ผลิตภัณฑ2ธรรมชาติ สัตว2น้ำ
เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือ
การแพทย2และเภสัช (ระดับ
ปริญญาเอก) 

1. จัดกิจกรรมให5นักศึกษามีโอกาสพบปะกับชุมชนท่ี
พัฒนาแล5ว หรือผู5ประกอบการตัวอย]างเพ่ือให5เกิด
แนวคิดเชิงนวัตกรรม 
2. การเรียนรายวิชาการพัฒนาข5อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือฝcกทักษะการเขียนโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย2ความ
ต5องการของชุมชน หรือยุทธศาสตร2ชาติ 
3. การเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ2 เพ่ือฝcกทักษะการทำ
วิจัยท่ีตอบโจทย2ความต5องการของประเทศชาติ 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชาการ
พัฒนาข5อเสนอโครงการวิจัย 
2. ประเมินผลจากทักษะการทำวิจัยใน
รายวิชาวิทยานิพนธ2 

PLO 3. ใช5เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 
เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิค
พ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำ
ปฏิบัติการได5อย]างถูกต5อง 
(ระดับปริญญาโท) รวดเร็ว และ
แมJนยำ (ระดับปริญญาเอก) 

1. การเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือฝcกฝนทักษะการนำ
เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีมาใช5ในการแก5ไขปLญหา หรือ
สร5างสรรค2ผลงานวิจัย 

1. ประเมินผลจากการสอบสอบภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากทักษะการทำปฏิบัติการใน
รายวิชาวิทยานิพนธ2 

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได5
อย]างถูกต5องและตรงประเด็น  

1. กำหนดให5มีการนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการระดับประเทศ และ/หรือระดับต]างประเทศ 
อย]างน5อย 1 คร้ัง 

1. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ 
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ผลลัพธ)การเรียนรู2ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ)/วิธีการสอน กลยุทธ)/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

2. จัดให5มีกิจกรรมกลุ]ม การนำเสนองาน ในรายวิชาท่ี
สอนตามหลักสูตร 
3. จัดให5มีกิจกรรมหรือให5เข5าร]วมกิจกรรมท่ีให5บริการ
ทางวิชาการแก]ชุมชนและสังคมท่ีหลักสูตร คณะหรือ
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
4. การเรียนรายวิชาสัมมนา 
5. จัดกิจกรรมทางวิชาการเป̀นกลุ]มตามสาขาเฉพาะทาง 
เช]น Journal Club, Lab meeting 

2. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา ท่ีมีการ
ส]งเสริมการทำงานกลุ]ม 
3. ประเมินผลจากความพึงพอใจของ
สาธารณชนต]อกิจกรรมการให5บริการทาง
วิชาการท่ีจัด 
4. ประเมินผลการนำเสนอสัมมนาในรายวิชา
สัมมนา หรือรายงานความก5าวหน5าของการ
ทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ2 

PLO 5. ทำงานร]วมกับผู5อ่ืนได5ดี 
โดยสามารถแสดงและยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต]างของผู5อ่ืน
ได5 

1. จัดให5มีกิจกรรมกลุ]ม การนำเสนองาน ในรายวิชาท่ี
สอนตามหลักสูตร และสัมมนา 
 

1. ประเมินพฤติกรรมการเป̀นผู5นำ การรับฟLง
ความคิดเห็นของผู5อ่ืน สามารถทำงานด5วย
ตนเองและ/หรือเป̀นทีมได5 สามารถวิเคราะห2
และแก5ไขปLญหาต]าง ๆ ได5จากการให5/เข5า
ร]วมกิจกรรมกลุ]ม สัมมนาและกิจกรรมต]าง ๆ 
และประเมินผลจากวิชาวิทยานิพนธ2 

PLO 6. แสดงออกถึงการมี
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร2 

1. สอนโดยใช 5กรณ ีศ ึ กษาในรายว ิชา  Ethics in 
Sciences 

2. สร5างวัฒนธรรมการมีระเบียบวินัย โดยมีอาจารย2เป̀น
ต5นแบบ และเน5นการเข5าช้ันเรียนให5ตรงเวลา 

3. อาจารย2ผู5สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย2ในการสอนทุกรายวิชา  

4. มีการยกย]องนักศึกษาท่ีทําดี เสียสละ 
5. ฝcกฝนความรับผิดชอบ โดยจัดให5มีกิจกรรมกลุ]ม   

รวมทั้งให5รู5หน5าที่การเป`นผู5นําและการเป`นสมาชิก
กลุ]ม ในรายวิชาปฏิบัติ สัมมนา และวิทยานิพนธ2 

1. ประเมินจากคำตอบท่ีแสดงทรรศนคติของ
ผู5เรียน 
2. ประเมินความรับผิดชอบ  การมีระเบียบ
วินัย  จากการตรงต]อเวลาในการเข5าช้ันเรียน  
การส]งงานท่ีได5รับมอบหมาย หรือส]งรายงาน
ความก5าวหน5าการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ2 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
3. ประเมินความซ่ือสัตย2 จริยธรรม จาก
จำนวนการทุจริตในการสอบ  และการลอก
เลียนผลงานวิจัยของผู5อ่ืน 
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6. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ>การเรียนรูAระดับหลักสูตร (PLOs) สูJรายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก  ¡ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา  จำนวน  

หน.วยกิต 

ผลลัพธ6การเรียนรู:ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร6 1((1)-0-2) l   l l l 

328-502 การพัฒนาข:อเสนอโครงการวิจัย 1((1)-0-2) l ¡  l ¡ l 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) l   l l ¡ 

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

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) l   l l l 

328-513 อณูชีววิทยาของเซลล6 3((3)-0-6) l   l l l 

328-514 หลักโภชนาการ 2((2)-0-4) l   l l l 

328-521 เทคนิคจำเป[นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) l   l l l 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร6 2((2)-0-4) l   l l l 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) ¡  l l l l 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) l   l l l 

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

328-531 ชีววิทยาโครงสร:าง 2((2)-0-4) l l ¡ l l l 
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328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด6 2((2)-0-4) l l ¡ l l l 

328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง 3((3)-0-6) l l ¡ l l l 

328-534 ชีวเคมีของพืช 3((3)-0-6) l l ¡ l l l 

328-535 ชีวเคมีทางทะเล 2((2)-0-4) l l ¡ l l l 

328-536 การอักเสบระดับต่ำ 2((2)-0-4) l l  l l l 

328-681 หัวข:อพิเศษทางชีวเคมี   1((1)-0-2) l l  l l l 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) l  l l l l 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเป[นและโอมิกส6 5((4)-3-8) l  l l l l 

328-552 การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) ¡ ¡ l l l l 

328-561 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล เซลล6และการแพทย6 1(0-3-0) ¡ ¡ l l l l 

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

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

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

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

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) l l  l l l 

328-691 วิทยานิพนธ6 20(0-60-0) l l l l l l 

328-692 วิทยานิพนธ6 36(0-108-0) l l l l l l 
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   หมายเหตุ 

PLO 1. บูรณาการองค6ความรู:ทางชีวเคมีและศาสตร6ที่เกี่ยวข:อง โดยใช:องค6ความความรู:ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร6ในการแก:ปgญหาโจทย6ทางวิทยาศาสตร6และ

งานวิจัยทางด:านสารผลิตภัณฑ6ธรรมชาติ สัตว6น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย6และเภสัช 

PLO 2. สร:างองค6ความรู:ใหม.หรือนวัตกรรมทางชีวเคมีที่ตอบโจทย6ความต:องการในด:านสารผลิตภัณฑ6ธรรมชาติ สัตว6น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย6และเภสัช (ระดับปริญญา

เอก) 

PLO 3. ใช:เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได:อย.างถูกต:อง (ระดับปริญญาโท) รวดเร็ว และแมJนยำ (ระดับปริญญาเอก) 

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได:อย.างถูกต:องและตรงประเด็น  

PLO 5. ทำงานร.วมกับผู:อ่ืนได:ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต.างของผู:อ่ืนได: 

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร6 

 

328-791 วิทยานิพนธ6 36(0-108-0) l l l l l l 

328-792 วิทยานิพนธ6 48(0-144-0) l l l l l l 

328-793 วิทยานิพนธ6 72(0-216-0) l l l l l l 
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7. ความคาดหวังของผลลัพธ2การเรียนรู:เม่ือส้ินปAการศึกษา  
ระดับปริญญาโท 

ปAท่ี รายละเอียด 
1 ประยุกต+ใช.องค+ความรู.ทางชีวเคมี 

ทำปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง 

แสดงพฤติกรรมท่ีบEงบอกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

มีทักษะการทํางานรEวมกับผู.อ่ืน 

2 บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง 

เขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการได.อยEางถูกต.อง 

 
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 
 

ปAท่ี รายละเอียด 
1 บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง รวดเร็ว และแมEนยำ 

แสดงพฤติกรรมท่ีบEงบอกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

มีทักษะการทํางานรEวมกับผู.อ่ืน 

เขียนโครงรEางงานวิจัยได.อยEางถูกต.องและมีประสิทธิภาพ 

นำเสนอผลงานทางวิชาการได.อยEางมีประสิทธิภาพ 

2 ประเมินผลงานวิชาการได. 

3 ตEอยอดองค+ความรู.เดิม หรือสร.างองค+ความรู.ใหมE หรือสร.างนวัตกรรมทางชีวเคมีทางด.านสาร

ผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช 

เขียนผลงานทางวิชาการได.อยEางมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 

ปAท่ี รายละเอียด 
1 ประยุกต+ใช.องค+ความรู.ทางชีวเคมี 

ทำปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง 

แสดงพฤติกรรมท่ีบEงบอกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

มีทักษะการทํางานรEวมกับผู.อ่ืน 

มีความรู.เก่ียวกับการเขียนโครงรEางงานวิจัย 

มีทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

2 บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง 

เขียนโครงรEางงานวิจัยได.อยEางถูกต.องและมีประสิทธิภาพ 

นำเสนอผลงานทางวิชาการได.อยEางมีประสิทธิภาพ 
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ปAท่ี รายละเอียด 
3 ประเมินผลงานวิชาการได. 

ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีได.อยEางถูกต.อง รวดเร็ว และแมEนยำ 

4 ตEอยอดองค+ความรู.เดิม หรือสร.างองค+ความรู.ใหมE หรือสร.างนวัตกรรมทางชีวเคมีทางด.านสาร

ผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช 

5 เขียนผลงานทางวิชาการได.อยEางมีประสิทธิภาพ 

 
  



 53 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ2ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให:ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป\นไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+วEาด.วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ขณะนักศึกษายังไม[สำเร็จการศึกษา 

1) อาจารย+ผู.รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล.องของข.อสอบ ถึงผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

2) ภาควิชาประเมินความสอดคล.องของข.อสอบกับวัตถุประสงค+ของรายวิชา 

3) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ที่เปaดสอนโดยหลักสูตรในแตEละปb  เพื่อนําผลมาใช.ในการ

ปรับปรุงรายวิชา 

4) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปbการศึกษา โดยพิจารณารEวมกันระหวEางกลุEมอาจารย+ผู.สอนรายวิชา เพื ่อให.เกิด

ความสัมพันธ+และตEอเนื่อง รวมทั้งเทียบเคียงกับตํารา บทความทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย เพื่อให.เกิดการพัฒนาเนื้อหา

ให.ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.ตามระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

1) ภาวะการได.งานทําของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  

2) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตEอหลักสูตรในการประกอบอาชีพ 

3) ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู.ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4) ความพึงพอใจของผู.ใช.มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

 

3. เกณฑ2การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให.เป\นไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+วEาด.วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ+

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ระดับปริญญาโท 
 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาขั้นสุดท.าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ และต.องเป\น

ระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.ารับฟhงได. และ 

 2) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการอยEางน.อย 1 เร่ือง และ 

 3) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

 แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉล่ียไมEต่ำกวEา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทEา พร.อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาข้ันสุดท.าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ และต.องเป\นระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.าร.บฟhงได. และ 
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 2) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอตEอท่ีประชุมวิชาการโดย

บทความท่ีนำเสนอฉบับสมบูรณ+ (Full Paper) ได.รับการตีพิมพ+ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลEาวอยEางน.อย 1 เร่ือง และ 

 3) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

 

 ระดับปริญญาเอก 
      แบบ 1.1 
 1) สอบผEานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป\นผู.มีสิทธ์ิขอทำวิทยานิพนธ+ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาขั้นสุดท.าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ ซึ่งจะต.อง

ประกอบไปด.วยผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต.องเป\นระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.ารับฟhงได. และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการอยEางน.อย 2 เร่ือง และ 

 4) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ 

 5)   นักศึกษาต.องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ตEอท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอยEางน.อย 1 คร้ัง 

 แบบ 1.2 
 1) สอบผEานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป\นผู.มีสิทธ์ิขอทำวิทยานิพนธ+ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาขั้นสุดท.าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ ซึ่งจะต.อง

ประกอบไปด.วยผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต.องเป\นระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.าร.บฟhงได. และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการอยEางน.อย 2 เร่ือง และ 

 4) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ 

 5)   นักศึกษาต.องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ตEอท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอยEางน.อย 1 คร้ัง 

 แบบ 2.1 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉลี่ยไมEต่ำกวEา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทEา สอบผEานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป\นผู.มีสิทธิ์ขอทำ

วิทยานิพนธ+ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาข้ันสุดท.าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ ซึ่งจะต.อง

ประกอบไปด.วยผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต.องเป\นระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.าร.บฟhงได. และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการอยEางน.อย 1 เร่ือง และ 

 4) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ 

 5)   นักศึกษาต.องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ตEอท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอยEางน.อย 1 คร้ัง 
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 แบบ 2.2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉลี่ยไมEต่ำกวEา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทEา สอบผEานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป\นผู.มีสิทธิ์ขอทำ

วิทยานิพนธ+ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ+และสอบผEานการสอบปากเปลEาข้ันสุดท.าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+ ซึ่งจะต.อง

ประกอบไปด.วยผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต.องเป\นระบบเปaดให.ผู.สนใจเข.าร.บฟhงได. และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ+หรือสEวนหน่ึงของวิทยานิพนธ+ต.องได.รับการตีพิมพ+ หรืออยEางน.อยได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ+ใน

วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ+การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรEผลงานทางวิชาการอยEางน.อย 1 เร่ือง และ 

 4) สอบผEานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ 

 5)   นักศึกษาต.องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ตEอท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอยEางน.อย 1 คร้ัง 

 

4. การอุทธรณ2ของนักศึกษา 
 หลักสูตร มีกระบวนการช้ีแจง กฎระเบียบตEางๆ รวมท้ังการอุทธรณ+ หรือ การย่ืนข.อร.องเรียนตEาง ๆ ให.ผู.เรียนรับทราบ

ในวันปฐมนิเทศ นอกจากน้ี แตEละรายวิชามีการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร.องเรียนที่เกี่ยวข.องกับรายวิชาในชั่วโมง

แรกของการสอน รวมท้ังมีชEองทางและกระบวนการรับเร่ืองร.องเรียน เร่ืองการวัดผลท่ีโปรEงใส และเป\นธรรมแกEท้ังนักศึกษา

และอาจารย+โดยผEานบุคคลท่ีสาม เชEน กระบวนการขอทบทวนการตรวจข.อสอบใหมEผEานฝÖายทะเบียนและประมวลผล หรือ

ผEานประธานหลักสูตร เป\นต.น 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย2 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหม[ 
 1) จัดให.มีอาจารย+พี่เลี้ยง ทําหน.าที่ให.คําแนะนําและเป\นที่ปรึกษาด.านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและ

งานวิจัยท่ีเช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

 2) สนับสนุนให.เข.ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย+ใหมEจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให.ความรู. ความเข.าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบทบาทหน.าท่ีและจรรยาบรรณของอาจารย+ มีทักษะเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแกEนักศึกษาในรายวิชาที่สอน การใช.สื ่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให.เข.ารEวมอบรมการพัฒนาความรู.และทักษะด.านการเรียนการสอน

อ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึนท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 3) มอบหมายให.อาจารย+ใหมEศึกษาค.นคว.า จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข.องกับการสอนในหัวข.อที่อาจารย+ใหมEมีความรู.และ

ถนัดอยEางพอเหมาะ เพ่ือสอนโดยมีอาจารย+พ่ีเล้ียงให.คําแนะนํา 

 4) มอบหมายให.ดูแล ประสานงานรายวิชารEวมกับอาจารย+ที่มีประสบการณ+ เพื่อเรียนรู.การจัดการ และการแก.ไข

ปhญหาตEาง ๆ 

 5) ผลักดันให.ทำงานด.านวิจัยควบคู Eกับงานด.านการเรียนการสอน รวมทั ้งสนับสนุนการเข.าอบรมการพัฒนา

สมรรถภาพอาจารย+ใหมEในการทำวิจัย เพื ่อให.มีพัฒนาการด.านความรู. ความเข.าใจในวิชาการที ่ทันสมัย รวมทั ้งมี

ประสบการณ+ด.านการวิจัย เป\นประโยชน+สำหรับการสอนในรายวิชาและสามารถให.คำแนะนำการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ+

ของนักศึกษาในท่ีปรึกษาได.อยEางมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาความรู:และทักษะให:แก[คณาจารย2 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. มีการจัดการอบรมด.านการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ 

โดยคณะและมหาวิทยาลัย 

2. การจัดกลุEมผู.สอนในแตEละรายวิชา เพื่อให.มีการทำงานรEวมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ+ระหวEางอาจารย+  

ได.มีโอกาสฝáกฝนหน.าท่ีของผู.ประสานงานรายวิชาและผู.รEวมสอน 

3. สEงเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ+ด.านการจัดการเรียนการสอน  ระหวEางอาจารย+ในหลักสูตร อยEาง

น.อยปbละ 1 คร้ัง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด:านอ่ืนๆ 

1. กำหนดเป\นภาระงานของอาจารย+ในหลักสูตรทุกคน ต.องเข.ารEวมการอบรม หรือประชุม สัมมนาวิชาการ ที่จัด

ข้ึนภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

2. กำหนดเป\นภาระงานของอาจารย+ในหลักสูตรทุกคน ต.องทำวิจัย และ/หรือผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ตEาง ๆ หรือ นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

2.3 การพัฒนางานวิจัย 

 1. สEงเสริมให.มีการสร.างความรEวมมือ (collaboration) กับหนEวยงานตEางๆ เชEน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนตลอดจน

กับนักวิจัยตEางสถาบัน 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
เปfาหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

เปãาหมายในการกำกับให.หลักสูตรฯ 

เป\นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ+

มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเร่ือง 

1) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแล

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำ

หน .า ท่ี  วางแผน ดำเน ินการควบคุม

ค ุณภาพการจ ั ดการ เ รียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีอาจารย+ผู .ประสานงานรายวิชา ทำ

หน.าท่ี จัดทำ มคอ.3 วางแผนการจัดการ

เร ียนการสอนรEวมกับอาจารย+ผ ู .สอน 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ

ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ

เป\นไปอยEางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

1) มีระบบประเมินการสอนของ

อาจารย+และประเมินทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2) มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือ

ป ร ะ เ ม ิ น  แ ล ะ ส ร ุ ป ผ ล ก า ร

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ในแตEละภาคการเรียน 

3)  ม ีการจ ัดทำ มคอ.5 เ พ่ือ

รายงานผลการจัดการเรียนการ

สอนในแตEละภาคการศึกษา 

 

1) คุณสมบัติและจำนวนของอาจารย+

ผู.รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ

อาจารย+ประจำหลักสูตร อาจารย+

ผู.สอน อาจารย+ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+

หลัก อาจารย+ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ+

รEวม และอาจารย+ผู.สอบวิทยานิพนธ+  

2) ความเหมาะสมของภาระงาน 

3) ผลงานวิจัยของอาจารย+ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ+  

4) การตีพิมพ+เผยแพรEผลงานของ

ผู.สำเร็จการศึกษา  

5) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำ

หน.าที ่ในการบริหารหลักสูตรและการ

เรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

 

1) ม ีการประชุมหลักสูตรเพ่ือ

ชี้แจงวาระหรือพิจารณาเรื่องตEาง 

ๆ รEวมกันอยEางสม่ำเสมอ 
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู .ใช.บัณฑิตทุกปbที ่ดำเนินการโดย

มหาวิทยาลัย เพื ่อนำข.อมูลเข.าสู Eที ่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ

ดำเนินงานของหลักสูตร 
2.2 การได:งานทำหรือผลงานวิจัยของผู:สำเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการตีพิมพ+ของผู.สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ลักษณะและจำนวนผลงาน

ดังกลEาวต.องไมEน.อยกวEาที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ+มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ข.อมูลดังกลEาวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ

ดำเนินงานของหลักสูตรตEอไป 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการสำรวจการได.งานทำของบัณฑิตทุกปb 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดวิธีการรับนักศึกษาให.สอดคล.องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ+มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และเกณฑ+ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ ใน

ทุกปb คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช. และสำรวจความเห็นของ

นักศึกษาในชั้นปbแรกในประเด็นน้ี ข.อมูลดังกลEาวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

อภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานตEอไป 

3.2 การส[งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให.คำปรึกษาแนะนำการเตรียมความพร.อมเพ่ือแก.ไขปhญหาของนักศึกษากEอนเข.าเรียน 

รวมท้ังกำหนดแนวทางการให.คำปรึกษาแกEนักศึกษาในระหวEางการศึกษา ดังน้ี 

1) อาจารย+ที่ปรึกษาทั่วไป ทำหน.าที่ให.คำปรึกษาด.านการศึกษาและแนวปฏิบัติตEาง ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ  ตาม

ความจำเป\น อาจารย+ท่ีปรึกษาท่ัวไปทำหน.าท่ีจนกวEานักศึกษามีอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+หลัก 

2) อาจารย+ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+หลัก ทำหน.าที่ให.คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ+และเร่ืองอื่น ๆ ตาม

ความจำเป\น 

3) หลักสูตรฯ จัดให.มีการรายงานความก.าวหน.าวิทยานิพนธ+ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการติดตาม

ความก.าวหน.าของวิทยานิพนธ+ของนักศึกษาในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง 

4) ผู.ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล.องกับกลยุทธ+ฯ ที่กำหนดในหมวดท่ี 4 โดยประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเป\นผู.พิจารณา มคอ.3 วEากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล.องกับมาตรฐานท่ีกำหนด 

5) ผู.ประสานงานรายวิชาและอาจารย+ผู.สอนดำเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว.ใน มคอ.3 และจัดทำ มคอ.5 

เพื่อประมวลผลการจัดการเรียนการสอน แล.วเสนอตEอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลดังกลEาว รEวมกันผล

การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีจัดโดยคณะฯ ไปใช.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในปbการศึกษาถัดไป 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตEอการบริหารหลักสูตรในเรื่องการจัดการ

เรียนรู.ของอาจารย+ การให.คำปรึกษาวิทยานิพนธ+ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู. 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดชEองทางร.องเรียนให.แกEนักศึกษาทั้งในเรื ่องที่เกี ่ยวกับการวัดและ

ประเมินผล และเร่ืองอ่ืน ๆ 
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4. คณาจารย2 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย2  

การประกันคุณภาพในสEวนของการบริหารและพัฒนาอาจารย+มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดวิธีการและแนวทางการรับและแตEงตั้งอาจารย+ผู.รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย+ประจำหลักสูตร โดยผู.ได.รับการแตEงตั้งต.องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ+

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณารายช่ือท่ีเสนอและสEง

เร่ืองตEอไปยังมหาวิทยาลัย 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางบริหารอาจารย+เพื่อให.ได.อาจารย+ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพทั้งในด.านวุฒิการศึกษาและตำแหนEงวิชาการเป\นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอยEางตEอเนื่อง โดยกำหนด

แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรฯ ในด.านตEาง ๆ ได.แกE การอบรม ประชุม สัมมนา การดูงานระยะสั ้นทั ้งในและ

ตEางประเทศ การทำวิจัยรEวมกับตEางประเทศ การลาเพิ่มพูนความรู.ทางวิชาการ และการขอตำแหนEงทางวิชาการ โดยนำ

ความต.องการพัฒนาตนเองของอาจารย+ในหลักสูตรฯ เข.าพิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือหา

วิธีปรับปรุงการดำเนินงานตEอไป 

 3) การสEงเสริมและพัฒนาอาจารย+ประจำหลักสูตรท่ีเป\นอาจารย+ใหมE ตามระบุไว.ในหมวด 6 การพัฒนาอาจารย+ 

4.2 คุณภาพคณาจารย2  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข.อมูล ร.อยละของอาจารย+ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร.อยละของ

อาจารย+ที่มีตำแหนEงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย+ประจำหลักสูตร และจำนวนบทความของอาจารย+ที่ได.รับ

การอ.างอิงในฐานข.อมูล TCI และ Scopus/ISI ตEอจำนวนอาจารย+ประจำหลักสูตร โดยกำกับให.เป\นไปตามเกณฑ+มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปb คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดม

ความเห็นในเร่ืองน้ี และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานตEอไป 

4.3 ผลท่ีเกิดกับคณาจารย2 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะฯในการจัดทำแผนระยะยาวในเรื่องอัตรากำลัง แผนสรรหา 

แผนธำรงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของอาจารย+ตEอการบริหารหลักสูตร

ทุกปbการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ทุกปb และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ

ดำเนินงานตEอไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู:เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได.ออกแบบหลักสูตร ภายใต.กรอบแนวคิด outcome-based education จึงได.มี

การกำหนดสาระของรายวิชาจาก knowledge, attitude และ skill ที่นักศึกษาจำเป\นต.องมีเพื่อบรรลุ PLOs นอกจากน้ี

หลักสูตรยังได.กระจาย PLOs ลงสูEรายวิชาตEาง ๆ ในหลักสูตร หลังจากนั้นหลักสูตรจึงได.แตEงตั้งอาจารย+ผู.ประสานงานของ

แตEละรายวิชา เพื่อให.ผู.ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย+ผู.สอนในรายวิชานั้น ๆ รEวมกันกำหนด CLOs ของ

รายวิชาให.มีความสอดคล.องและครอบคลุมกับ PLOs ที่รายวิชานั้น ๆ รับผิดชอบ จากนั้นจัดทำ course syllabus และ

แผนการสอน รวมถึงรายละเอียดเกี ่ยวกับรายวิชา เชEน วัตถุประสงค+ของรายวิชา สาระของรายวิชา วิธีการวัดและ

ประเมินผล และข.อแนะนำสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในรายวิชาดังกลEาว จากนั้นจะมีการ

ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณา course syllabus ของแตEละรายวิชา เพ่ือใช.ในการจัดทำ มคอ. 3 ตEอไป  
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5.2 การวางระบบผู:สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดผู .ประสานงานหลักและ/หรือผู .ประสานงานรEวมทุกรายวิชา ผู.

ประสานงานรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และกำหนดผู.สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ+ที่เกี่ยวข.อง รวมทั้งดำเนินให.มีการประเมิน

รายวิชา การประเมินอาจารย+ผู.สอน และการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยนักศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางการแตEงตั้งอาจารย+ที่ปรึกษาและการชEวยเหลือกำกับติดตาม

การศึกษาและเผยแพรEผลงานของนักศึกษา การแตEงต้ังอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+ต.องสอดคล.องกับความสนใจในการทำ

วิทยานิพนธ+ของนักศึกษา และสอดคล.องกับมาตรฐานภาระงานของอาจารย+ท่ีปรึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให.ประเมินผลวิทยานิพนธ+ตามความก.าวหน.าในการทำวิทยานิพนธ+ 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตEงตั้งอาจารย+ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทำหน.าที่ติดตามดูแล ให.คำแนะนำการวาง

แผนการเรียน เทคนิคการเรียนเบ้ืองต.น และการให.คำแนะนำนักศึกษา 

  5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตEงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+เพื่อทำหน.าที่ให.คำแนะนำการวาง

แผนการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตEงตั้งผู.ประสานงานรายวิชาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร.องเรียนท่ี

เกี่ยวข.องกับรายวิชาในชั่วโมงแรกของการสอน รวมทั้งมีชEองทางและกระบวนการรับเรื่องร.องเรียน เรื่องการวัดผลท่ี

โปรEงใส และเป\นธรรมแกEทั้งนักศึกษาและอาจารย+โดยผEานบุคคลที่สาม เชEน กระบวนการขอทบทวนการตรวจข.อสอบใหมE

ผEานฝÖายทะเบียนและประมวลผล หรือผEานประธานหลักสูตร เป\นต.น 

5.3 การประเมินผู:เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดกลยุทธ+การประเมินผลการเรียนรู.ตามกรอบ TQF ไว.ใน มคอ.2 ของ

หลักสูตร โดยวิธีการประเมินผลการเรียนรู.ของผู.เรียนในแตEละรายวิชา มีความหลากหลาย ขึ้นอยูEกับ CLOs ของแตEละ

รายวิชา ซึ่งวิธีการประเมินได.ถูกพิจารณาจากกลุEมอาจารย+ผู.สอนในแตEละรายวิชา ให.มีความสอดคล.องและสามารถสะท.อน

การบรรลุ CLOs ได. นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการประชุมรEวมกันเพื่อพิจารณาตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู.ของ

นักศึกษา และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา และยังมีการจัดทำรายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู: 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผEนดินและงบประมาณเงินรายได.เพื ่อจัดซื ้อตำรา สื ่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ+ และวัสดุครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+อยEางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียนและสร.าง

สภาพแวดล.อมให.เหมาะสมกับการเรียนรู.ด.วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู[เดิม 
1) สถานท่ีและอุปกรณ+การสอน 

    สถานท่ีสำหรับการเรียนการสอนคือห.องเรียนและห.องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมี  และของคณะวิทยาศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ 

2) ห.องสมุด หนังสือและตำราท่ีใช.ประกอบการเรียนการสอน 

    สำน ักทร ัพยากรการเร ียนร ู .ค ุณหญิงหลง อรรถกระว ีส ุนทร และห .องสม ุดว ิทยาศาสตร +ส ุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ มีหนังสือและตำรา  
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3) การค.นคว.าฐานข.อมูลและวารสารจาก internet 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู.ฯ มีระบบเครือขEายสารสนเทศ สำหรับการสืบค.นหนังสืออิเล็กทรอนิกส+ (E-book) 

รEวมกับภาคีห.องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai University E-Book Net) รวมทั้งวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ในสาขาวิชาชีวเคมีและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง ท่ีอยูEในฐานข.อมูลตEาง ๆ เชEน  

1. Scopus 

2. Web of knowledge 

3. Pubmed 

4. Google scholar  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานและนำเสนอสํานักทรัพยากรการเรียนรู.ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและ

ตําราที่เกี่ยวข.อง เพื่อบริการให.อาจารย+และนักศึกษาได.ค.นคว.าและใช.ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย+ผู.สอนมีสEวน

รEวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอภาควิชาฯเพื่อจัดหาสื่อการสอน  และเครื่องมือสำหรับค.นคว.าความรู.ด.วย

ตนเอง อาทิ เครื ่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร+ คอมพิวเตอร+ และจุดเชื ่อมตEอรับสัญญาณอินเตอร+เน็ต ให.เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอภาควิชาฯ เพื่อจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ+ที่จำเป\น และทันสมัย  ให.เพียงพอ

สำหรับการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย+ในหลักสูตร 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู. ประกอบ

กับผลการสำรวจความเห็นของนักศึกษาในประเด็นน้ี เพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

อภิปรายเพื ่อหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานในปbตEอไป รวมถึงจัดระบบติดตามการใช.ทรัพยากร เพื ่อเป\นฐานข.อมูล

ประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ[งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบ[งช้ีผลการดำเนินงาน ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 
1) อาจารย+ผู.รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตร 

 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  อยEางน.อย 

 ปbการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต.องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล.องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแหEงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ.ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ+ภาคสนาม 

 (ถ.ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยEางน.อยกEอนการเปaดสอนในแตEละ

 ภาคการศึกษาให.ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ

 ของประสบการณ+ภาคสนาม (ถ.ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปaดสอนให.ครบทุกรายวิชา 

 

X X X X X 
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ดัชนีบ[งช้ีผลการดำเนินงาน ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปbการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู.ท่ี 

 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ.ามี) อยEางน.อยร.อยละ 25 ของรายวิชา 

 ท่ีเปaดสอนในแตEละปbการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ+การสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรู.จากผลการดำเนินงานท่ีรายงานในผลการดำเนินการ

 ของหลักสูตรปbท่ีผEานมา 

X X X X X 

8) อาจารย+ใหมE (ถ.ามี) ทุกคนได.รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด.าน 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย+ประจำทุกคนได.รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ.ามี) ไมEน.อยกวEาร.อยละ 50

 ได.รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปbสุดท.าย/บัณฑิตใหมEท่ีมีตEอคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไมEน.อยกวEา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตท่ีมีตEอบัณฑิตใหมEเฉล่ียไมEน.อยกวEา  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

ระดับปริญญาเอก 
ดัชนีบ[งช้ีผลการดำเนินงาน ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 

1) อาจารย+ผู.รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตร 

 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  อยEางน.อย 

 ปbการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต.องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล.องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแหEงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ.ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ+ภาคสนาม 

 (ถ.ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยEางน.อยกEอนการเปaดสอนในแตEละ

 ภาคการศึกษาให.ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ

 ของประสบการณ+ภาคสนาม (ถ.ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปaดสอนให.ครบทุกรายวิชา 

 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปbการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู.ท่ี X X X X X 
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ดัชนีบ[งช้ีผลการดำเนินงาน ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 
 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ.ามี) อยEางน.อยร.อยละ 25 ของรายวิชา 

 ท่ีเปaดสอนในแตEละปbการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ+การสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรู.จากผลการดำเนินงานท่ีรายงานในผลการดำเนินการ

 ของหลักสูตรปbท่ีผEานมา 

X X X X X 

8) อาจารย+ใหมE (ถ.ามี) ทุกคนได.รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด.าน 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย+ประจำทุกคนได.รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ.ามี) ไมEน.อยกวEาร.อยละ 50

 ได.รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยEางน.อยปbละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปbสุดท.าย/บัณฑิตใหมEท่ีมีตEอคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไมEน.อยกวEา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตท่ีมีตEอบัณฑิตใหมEเฉล่ียไมEน.อยกวEา  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปãาหมายตัวบEงชี้ทั้งหมดอยูEในเกณฑ+ดีตEอเนื่อง 2 ปbการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม 

TQF ตEอไป ทั้งนี้เกณฑ+การประเมินผEาน คือ มีการดำเนินงานตามข.อ 1–5 และอยEางน.อยร.อยละ 80 ของตัวบEงชี้ผลการ

ดำเนินงานท่ีระบุไว.ในแตEละปb 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ2การสอน 

1) การประชุมรEวมกันของอาจารย+ผู.สอนในแตEละรายวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข.อเสนอแนะ และ/หรือ

จากอาจารย+ผู.มีความรู.และประสบการณ+ 

2) การประชุมรEวมกันของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ+ เพ่ือ

แก.ไขปhญหาอันอาจเกิดระหวEางการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ของนักศึกษา 

3) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในชEวงของการเรียนแตEละ

รายวิชา 

4) การประเมินจากผลสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแตEละรายวิชา ซึ่งใช.เป\นตัวชี้วัดวEา ผู.เรียนมี

ความรู.และความเข.าใจในเน้ือหาท่ีเรียน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนให.มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5) การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช:แผนกลยุทธ2การสอน  
1) การประเมินการสอนของอาจารย+โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินทักษะการสอนของอาจารย+ใหมE โดยคณะกรรมการประเมินท่ีแตEงต้ังโดยภาควิชา 

3) สังเกตการณ+ โดยผู.รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู.สอน 

4) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย+ให.แกEอาจารย+ผู.สอนและผู.รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช.ในการปรับปรุงกล

ยุทธ+การสอนของอาจารย+ตEอไป 

5) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย+ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ+การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู.รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนแตEละปbโดยนักศึกษาในช้ันปbน้ันๆ 

2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปbสุดท.าย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหมE 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู.ใช.บัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู.ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6) การประเมินโดยนักศึกษาปhจจุบันและอาจารย+ในหลักสูตร เพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดแผนการเรียนให.

เหมาะสม รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนให.มีเน้ือหาท่ีทันสมัย  

7) การประเมินโดยผู.ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู.ประเมินหลักสูตรจากหนEวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำผล

การประเมินและคำแนะนำมาใช.ในการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังตEอไป 

8) การประเมินโดยมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล.ว เพื ่อติดตามผลการนำความรู .และ

ประสบการณ+ท่ีได.รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช.ในการทํางาน 

9) การประเมินโดยผู.ใช.มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและข.อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ

ของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบEงช้ี (Key Performance 

Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข.อ 7 โดยผEานเกณฑ+การประเมินเม่ือมีการดำเนินการข.อ 1–5 และอยEางน.อยร.อยละ 80 ของตัว

บEงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว.ในแตEละปb 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผู.รับผิดชอบหลักสูตร และผู.สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ

กลยุทธ+การสอน 

3) เชิญผู.ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให.ข.อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ+การสอน 

4) อาจารย+ผู.สอนนําผลการประเมินการสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบ 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลประเมินรายวิชาในหลักสูตร และผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา ซ่ึงมีการดำเนินการทุกปbมาทบทวน วิเคราะห+ พร.อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก.ไขสำหรับปbการศึกษาถัดไป  

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปhจจุบัน อาจารย+ผู.สอน 

มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต ผู.ใช.มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต และผู.ทรงคุณวุฒิ มาทบทวน พิจารณา และนําไปแก.ไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตEางระหวEางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข.อเสนอแนะของผู.ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของ 

 ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย+ประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ข.อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 แบบฟอร+มแสดงร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.ของแตEละรายวิชาในหลักสูตร 

 ท่ีสะท.อนการจัดการเรียนรู.แบบเชิงรุก (active learning)  

ค-4 ข.อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร  

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข.อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+วEาด.วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

ง-2 สำเนาคำส่ังแตEงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต[างระหว[างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มี

เปãาหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ สามารถและมี

ความรู.ความเข.าใจในสาขาวิชาชีวเคมี มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห+ปhญหาตEาง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล 

สามารถประยุกต+ใช.องค+ความรู. เพื ่อพัฒนาการทำงาน

และงานวิจัยด.านชีวเคมี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มี

เปãาหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู.ความเข.าใจและ

ทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร+ชีวเคมีที่ทันสมัย มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห+ปhญหาตEาง ๆ บนพ้ืนฐาน

เหต ุและผล สามารถประย ุกต + ใช .องค +ความร ู . เ พ่ือ

พัฒนาการทํางานและงานวิจัยด.านชีวเคมี 

หลักส ูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาว ิชาช ีวเคมี มี

เปãาหมายผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความสามารถและมีความรู.

ในสาขาวิชาชีวเคมีระดับสูงและทันสมัย  มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห+ปhญหาตEาง ๆ  บนพื้นฐานเหตุและผล 

สามารถประยุกต+ใช.องค+ความรู.ที่เกิดขึ้นใหมE มีความเป\น

ผู.นำทางวิชาการ สามารถทำงานและพัฒนางานวิจัยด.าน

ชีวเคมี ซ่ึงสามารถแขEงขันได.ในระดับสากล 

หลักส ูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาว ิชาช ีวเคมี มี

เปãาหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู.ความเข.าใจและ

ทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร+ชีวเคมีที่ทันสมัย มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห+ปhญหาตEาง ๆ บนพ้ืนฐาน

เหตุและผล สามารถประยุกต+ใช.องค+ความรู.เพื่อสร.างองค+

ความรู .ใหมE มีความเป\นผู .นําทาง วิชาการ มีสามารถ

ทํางานและพัฒนางานวิจัยด.านชีวเคมีที่ตอบโจทย+ความ

ต.องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งสามารถ

แขEงขันได.ในระดับสากล 

วัตถุประสงค+ของหลักสูตร  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร+ สาขาชีวเคมี ท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป\นกำลังในการพัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือสร.างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ

มหาบัณฑิต ให.มีความรู.ความเข.าใจในสาขาชีวเคมีและ

สาขาท่ีเก่ียวข.อง และนำความรู.ใหมEท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัย

สูEการประยุกต+ใช. 

3. เพ่ือให.มหาบัณฑิตสามารถรEวมงานกับผู.อ่ืน สร.าง

งานวิจัยท่ีเป\นประโยชน+ตEอสังคมและประเทศชาติ 

4. เพ่ือสEงเสริมให.บุคลากรในหนEวยงานท่ีเกิดข้ึนใหมE มี

โอกาสเพ่ิมศักยภาพความรู.ทางชีวเคมี เพ่ือนำไปใช.ในการ

พัฒนาองค+กร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร+ สาขา

ชีวเคมี ท่ีสามารถสEงเสริมและแก.ปhญหางานด.านเศรษฐกิจ

และสังคมของภาคใต. ซ่ึงบัณฑิตมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+

ท่ีเก่ียวข.อง โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทาง

วิทยาศาสตร+และงานวิจัยทางด.านสารผลิตภัณฑ+

ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+

และเภสัช 

2) ใช.เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและ

เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEาง

ถูกต.อง  

3) ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรง

ประเด็น  

4) ทำงานรEวมกับผู.อ่ืนได.ดี โดยสามารถแสดง

และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 
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5) แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

1. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร+ สาขา

ชีวเคมี ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะเป\นกำลังในการ

พัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือสร.างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ

ดุษฎีบัณฑิต ให.มีความรู.ท่ีทันสมัย  สามารถ วิเคราะห+  

และนำความรู.ใหมEท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยสูEการประยุกต+ใช. 

3. เพ่ือให.ดุษฎีบัณฑิตมีความเป\นผู.นำทางวิชาการ  และ

สามารถรEวมงานกับผู.อ่ืน  ในการสร.างงานวิจัย/นวัตกรรม  

ท่ีเป\นประโยชน+ตEอสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ  

4. เพ่ือสEงเสริมให.บุคลากรในหนEวยงานท่ีเกิดข้ึนใหมE มี

โอกาสเพ่ิมศักยภาพความรู.ทางชีวเคมี เพ่ือใช.ในการ

พัฒนาองค+กร 

5. เพ่ือสEงเสริมการสร.างองค+ความรู.และผลงานวิจัยของ

ภาควิชาชีวเคมีให.แข็งแกรEง   สามารถแขEงขันได.ในระดับ

สากล  

 เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร+ 

สาขาชีวเคมี ที่สามารถสEงเสริมและแก.ปhญหางานด.าน

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต. ซ่ึงบัณฑิตมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทางวิทยาศาสตร+

และงานวิจัยทางด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำ

เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช 

2) สร.างองค+ความรู.ใหมEหรือนวัตกรรมทางชีวเคมีที่ตอบ

โจทย+ความต.องการในด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+

น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช  

3) ใช.เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือที่ทันสมัยและเทคนิค

พื้นฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEางถูกต.อง 

รวดเร็ว และแมEนยำ 

4) ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรงประเด็น  

5) ทำงานรEวมกับผู.อื่นได.ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 

6) แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

หลักการและเหตุผล  

            ชีวเคมีเป\นศาสตร+ที่เกี่ยวข.องกับเคมีพื้นฐาน

ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงต.องเรียนรู.ในระดับโมเลกุล ข้ันตอนการ

เกิดปฏิกิริยา โครงสร.างและการทำหน.าที่ที่สัมพันธ+กัน 

เป\นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให.สิ ่งมีชีวิตดำรงชีพ

และมีการเจริญเติบโตได.  เนื่องจากเทคนิคท่ีใช.ศึกษา

ทางชีวเคมีได.เจริญก.าวหน.าไปมาก   อีกท้ังมีความสำคัญ

และเป\นประโยชน+อยEางยิ่งตEอการวินิจฉัยโรคตEาง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย+ พืช และสัตว+ ดังน้ัน 

ความรู.ทางชีวเคมีจึงเป\นศูนย+กลางของการศึกษาท้ังด.าน

วิทยาศาสตร+การแพทย+ เกษตร อุตสาหกรรม และ 

ส่ิงแวดล.อม  

            วิทยาการมีความก.าวหน.าเกิดขึ้นอยEางรวดเร็ว

ตั้งแตEปลายปb ค.ศ. 1990 อาทิ โครงการวิจัยจีโนมใน

มนุษย+ (Human genome project) ได.สEงผลตEอวิชา

ชีวเคมีและสหเวชศาสตรศึกษา  มีการเริ ่มต.นของ

โครงการหาลำดับเบสของยีนมนุษย+ จนกระทั่งปb ค.ศ. 

ชีวเคมีเป\นศาสตร+ที ่เป\นพื ้นฐานที่สำคัญและ

เกี่ยวข.องกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต.องเรียนรู.ใน

ระดับโมเลกุล ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา โครงสร.างและ

การทำหน.าที่ที่สัมพันธ+กัน และยังเป\นศาสตร+พื้นฐานของ

การศึกษาวิทยาศาสตร+ชีวภาพทุกแขนง เชEน เภสัชวิทยา 

สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร+ ชีววิทยา เป\นต.น ซึ ่งการ

เรียนรู.หลักการทางชีวเคมีสามารถนำไปประยุกต+ใช.ใน

การแก.ปhญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ+การเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปhจจุบัน เชEน การแพรEระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ซึ่งการคิดค.นแนวทางการปãองกัน

หรือรักษาโรคน้ี จำเป\นต.องอาศัยความรู.ทางชีวเคมีเชิงลึก 

เชEน ความรู.เกี่ยวกับการจับกันระหวEางไวรัสกับเซลล+เจ.า

บ.าน การเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมของไวรัส เป\นต.น 

รวมถึงสามารถนำความรู .ไปประยุกต+ใช.ในการสร.าง

งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย+ความต.องการของ

ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งสามารถแขEงขันได.ใน
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2003 ทำได.สำเร็จอยEางสมบูรณ+ ซึ ่งสามารถนำมาใช.

ประโยชน+ได. ทำให.รู.จักยีนตEาง ๆ เพิ่มขึ้น และนำไปสูE

วิทยาการใหมE เชEน ข.อมูลโปรตีโอมิก เทคโนโลยีชีวภาพ 

ตลอดจนจีโนมิกทางด.านเภสัชวิทยา เป\นต.น แตEอยEางไร

ก็ตาม ยังต.องอาศัยความรู.เบื้องต.นทางธรรมชาติของ

สิ่งมีชีวิตและเรียนรู.ให.ลึกถึงระดับโมเลกุล จนถึงองค+

รวมสิ่งมีชีวิตชนิด   ตEาง ๆ  ที่มีความซับซ.อนมากข้ึน   

งานวิจ ัยในหล ักส ูตรของภาคว ิชาช ีวเคมี  คณะ

วิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ได.มีการ

ดำเนินการมาอยEางตEอเน่ือง  ดุษฎีบัณฑิตและอาจารย+ใน

หลักสูตร ได.ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน+ตEอชุมชนและ

ความรู.ที่ทันสมัยที่สามารถเผยแพรEในระดับนานาชาติ

เกิดขึ้นจำนวนมาก ชEวยให.มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมE ๆ 

เกิดขึ ้นในประเทศ เพื ่อใช.ประโยชน+และสอดคล.อง

เหมาะสมกับความต.องการของประเทศไทยในปhจจุบัน 

เพ่ือนำพาประเทศไปสูEการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได. 

ระดับสากล และเป\นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลตEาง ๆ ไมEวEาจะเป\น 

Thailand 4.0 อ ุ ต ส าหกร รม เป ã า หม าย  ( S-curve) 

อ ุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) รวมถ ึ ง  Bio-

economy/Circular economy/Green economy 

(BCG) นอกจากนี้การทำวิจัยในสาขาชีวเคมียังสามารถ

บูรณาการเข.ากับศาสตร+อื ่น ๆ จนนำไปสู Eการพัฒนา

เทคโนโลยีใหมE ๆ ที่มีประโยชน+และสอดคล.องกับความ

ต.องการของประเทศในปhจจุบ ัน รวมถึงทันตEอการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ 

 

โครงสร.างหลักสูตร  

ระดับปริญญาโท แบบ ก 2  

เรียนหมวดวิชาบังคับ 7 หนEวยกิต  

หมวดวิชาเลือก 5 หนEวยกิต  

วิทยานิพนธ+ 24 หนEวยกิต 

ระดับปริญญาโท แบบ ก 2  

เรียนหมวดวิชาบังคับ 14 หนEวยกิต  

หมวดวิชาเลือก 2 หนEวยกิต  

ทำวิทยานิพนธ+ 20 หนEวยกิต 

ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1  

เรียนหมวดวิชาบังคับ 7 หนEวยกิต หมวดวิชาเลือก 5 

หนEวยกิต และทำวิทยานิพนธ+ 36 หนEวยกิต 

    แบบ 2.2  

เรียนหมวดวิชาบังคับ 7 หนEวยกิต หมวดวิชาเลือก 17 

หนEวยกิต และทำวิทยานิพนธ+ 48 หนEวยกิต 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1  

เรียนหมวดวิชาบังคับ 6 หนEวยกิต หมวดวิชาเลือก 6 

หนEวยกิต และทำวิทยานิพนธ+ 36 หนEวยกิต 

    แบบ 2.2 

เรียนหมวดวิชาบังคับ 18 หนEวยกิต หมวดวิชาเลือก 6 

หนEวยกิต และทำวิทยานิพนธ+ 48 หนEวยกิต 

รายวิชา  

1. มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงความหมายของรหัสวิชา ใน

รายวิชาตEาง ๆ ให.สอดคล.องกับหลักสูตรปhจจุบัน 

   ข.อมูลในหลักสูตรเดิม 

ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง  วิชาในแตEละกลุEมวิชา 

เลข 0 หรือ 1  หมายถึง กลุEมวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไป 

เลข 2  หมายถึง กลุEมวิชาทางพืช 

1. มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงความหมายของรหัสวิชา ใน

รายวิชาตEาง ๆ ให.สอดคล.องกับหลักสูตรปhจจุบัน 

   ข.อมูลในหลักสูตรปรับปรุง 

ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง  วิชาในแตEละกลุEมวิชา 

เลข 0   หมายถึง กลุEมวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไป 

เลข 1 หมายถึง กลุEมวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไปทางชีวเคมี 
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เลข 3               หมายถึง กลุEมวิชาภาคปฏิบัติการ

ท่ัวไป 

เลข 4  หมายถึง กลุEมวิชาภาคปฏิบัติการ

ทางคลินิก 

เลข 5  หมายถึง กลุEมวิชาทางคลินิก 

เลข 6  หมายถึง กลุEมวิชาทางโภชนาการ 

เลข 7  หมายถึง กลุEมวิชาสัมมนา 

เลข 8               หมายถึง กลุEมวิชาหัวข.อพิเศษทาง

ชีวเคมี 

เลข 9               หมายถึง กลุEมวิชาวิทยานิพนธ+/

โครงงาน 

เลข 2    หมายถึง กลุEมวิชาหลักการพ้ืนฐานของเทคนิคทาง

ชีวเคมี 

เลข 3 หมายถึง กลุEมวิชาความเช่ียวชาญเฉพาะด.าน 

เลข 4 หมายถึง กลุEมวิชา module 

เลข 5 หมายถึง กลุEมวิชาภาคปฏิบัติการทางชีวเคมี 

เลข 6    หมายถึง กลุEมวิชาภาคปฏิบัติการความเช่ียวชาญ

เฉพาะด.าน 

เลข 7 หมายถึง กลุEมวิชาสัมมนา 

เลข 8 หมายถึง กลุEมวิชาหัวข.อพิเศษทางชีวเคมี 

เลข 9 หมายถึง กลุEมวิชาวิทยานิพนธ+/โครงงาน 

2. มีการปรับปรุงชื ่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

ของรายวิชา 328-510 ชีวเคมีผสมผสาน โดยข.อมูลใน

หลักสูตรเดิมมีคำอธิบายรายวิชาคือ ความสัมพันธ+เชิง

โครงสร .างและหน.าที ่ของสารมหโมเลกุลในเซลล+

ส ิ ่งม ีช ีว ิต การใช.และการเปลี ่ยนแปลงพลังงานใน

กระบวนการเมแทบอลิซึม การผสมผสาน การควบคุม

การทำงานของฮอร +โมน การถ Eายทอดข.อม ูลทาง

พันธุกรรมและการควบคุม 

2. มีการปรับปรุงชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เป\น 

รายวิชา 328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ โดยข.อมูลใน

หลักสูตรปรับปรุงมีคำอธิบายรายวิชาคือ ความสัมพันธ+

เชิงโครงสร.างและหน.าที่ของสารมหโมเลกุลในเซลล+ของ

สิ ่งม ีช ีว ิต การใช.และการเปลี ่ยนแปลงพลังงานใน

กระบวนการเมแทบอลิซึม การบูรณาการเมแทบอลิซึม 

การควบคุมการทำงานของฮอร+โมน การถEายทอดข.อมูล

ทางพันธุกรรมและการควบคุม 

3. มีการปรับปรุงรหัสรายวิชาให.สอดคล.องกับการ

เปล่ียนแปลงความหมายของรหัสวิชา ในรายวิชาตEาง ๆ 

โดยข.อมูลในหลักสูตรเดิม คือ 

328-505 ชีวเคมีข้ันสูง 

328-563 หลักโภชนาการ  

328-604 การควบคุมระดับโมเลกุลและเซลล+ 

328-616 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร+ 

328-531 การทดลองทางชีวเคมี 

3. มีการปรับปรุงรหัสรายวิชาให.สอดคล.องกับการ

เปล่ียนแปลงความหมายของรหัสวิชา ในรายวิชาตEาง ๆ 

โดยข.อมูลในหลักสูตรปรับปรุง คือ 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 

328-514 หลักโภชนาการ  

328-536 การอักเสบระดับต่ำ 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร+ 

328-552 การทดลองทางชีวเคมี 

4. รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายของรายวิชา 

328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี โดยมีข.อมูลใน

หลักสูตรเดิม คือ ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช.ในการศึกษาใน

ห.องปฏิบัติการชีวเคมี การตกตะกอน เซนตริฟaวเกชัน 

โครมาโตกราฟb อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี 

การเตรียมพลาสมิด ดีเอ็นเอ และอาร+เอ็นเอ เทคนิคการ

เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 

4. มีการเปล่ียนแปลงโดยการแยกเน้ือหารายวิชา

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกจากกัน ในรายวิชา 328-

513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี โดยข.อมูลในหลักสูตร

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเป\น 2 รายวิชา คือ 

1) 328-521 เทคนิคจำเป\นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี มี

คำอธิบายรายวิชา คือ ทฤษฎีสำหรับเทคนิคท่ีจำเป\น

เพ่ือใช.ในงานวิจัยทางชีวเคมี การเตรียมสารละลาย

บัฟเฟอร+ การตกตะกอน เซนตริฟaวเกชัน โครมาโตกราฟb 

อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี ปฏิกิริยาลูกโซEโพ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ลีเมอเรส การสกัดดีเอ็นเอ การแยกดีเอ็นเอและอาร+เอ็น

เอการตรวจการแสดงออกของยีน กระบวนการทำให.

ปราศจากเช้ือและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2) 328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี มี

คำอธิบายรายวิชา คือ ปฏิบัติการสำหรับเทคนิคท่ี 

จำเป\นเพ่ือใช.ในงานวิจัยทางชีวเคมี การเตรียม

สารละลายบัฟเฟอร+ การตกตะกอน เซนตริฟaวเกชัน โคร

มาโตกราฟb อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี 

ปฏิกิริยาลูกโซEโพลีเมอเรส การแยกดีเอ็นเอและอาร+เอ็น

เอการตรวจการแสดงออกของยีน 

5. ไมEมีการกระจาย knowledge, attitude และ skill 

ในแตEละรายวิชา 

5. มีการกระจากย knowledge, attitude และ skill 

ในแตEละรายวิชา และมีการสร.างรายวิชาใหมEให.

สอดคล.องกับ knowledge, attitude และ skill ท่ี

นักศึกษาจำเป\นต.องมีเพ่ือให.บรรลุ PLOs 

6. ไมEมีการสร.างชุดรายวิชา 6. มีการสร.างชุดรายวิชาใหมEให.สอดคล.องกับ knowledge, 

attitude และ skill ท่ีนักศึกษาจำเป\นต.องมีเพ่ือให.บรรลุ 

PLOs รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยข.อมูลในหลักสูตรปรับปรุง คือ 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเป\นและโอมิกส+ 

7. หลักสูตรไมEได.จัดทำตามรูปแบบของ outcome-

based education 

7.  หลักสูตรจัดทำตามรูปแบบของ outcome-based 

education 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ผู#ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 1 ศาสตราจารย8 ดร.โสพิศ วงศ8คำ 

ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู:รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบพระคุณท[านผู:ทรงคุณวุฒิเปzนอย[างสูงสำหรับทุกคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ไว: ณ ท่ีน้ี 
1. หลักสูตรใช.ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ และรับท้ัง นศ. 

ไทย และตEางชาติ  ในกรณีท่ีมี นศ. ตEางชาติ รายวิชา

ท่ีสอนเป\นภาษาไทยจะทำอยEางไร 

    เน่ืองจากหลักสูตรชีวเคมีเป\นหลักสูตรไทย ดังน้ันจึงมี

การเรียนการสอนเป\นภาษาไทย แตEเน่ืองด.วยข.อกำหนด

ของมหาวิทยาลัยท่ีต.องการให.การเรียนการสอนในทุก

รายวิชามีการใช.ภาษาอังกฤษไมEน.อยกวEาร.อยละ 50 

ดังน้ัน หลักสูตรจึงได.ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยโดย

ท่ีทุกรายวิชามีการสอนโดยใช. Power Point ท่ีเป\น

ภาษาอังกฤษ แตEบรรยายไทย ยกเว.นรายวิชาสัมมนา 

328-672 หรือสูงกวEาท่ีมีการเรียนการสอนเป\น

ภาษาอังกฤษ 100% 

    ในหลายปbท่ีผEานมามีนักศึกษาตEางชาติท่ีเข.ามาเรียนใน

หลักสูตรเพียง 2 คน ซ่ึงมี ป.โท 1 คน และ ป.เอก 1 คน 

ซ่ึงท้ัง 2 คนลงทะเบียนเรียนแบบ Non-coursework 

ดังน้ันจึงไมEได.เข.ารEวม lecture ท่ีมีการบรรยายเป\น

ภาษาไทย ยกเว.นรายวิชาสัมมนาท่ีมีการเรียนการสอน

เป\นภาษาอังกฤษ 

    ในกรณีท่ีมีนักศึกษาตEางชาติมาเรียนในหลักสูตรและ

ลงทะเบียนเรียนแบบทำ coursework ในกรณีน้ี 

หลักสูตรก็พร.อมจะสอนและบรรยายเป\นภาษาอังกฤษ 

100% 

2. มีรายวิชาท่ีสอนเป\นภาษาอังกฤษ หรือไมE ควรระบุ

ด.วย 

    ตามท่ีระบุไว.ข.างบน มีเพียงรายวิชาสัมมนา 328-672, 

328-673, 328-674 ท่ีมีการเรียนการสอนเป\น

ภาษาอังกฤษ 100% ซ่ึงผู.รับผิดชอบหลักสูตรได.เพ่ิม 

“(Eng)” ไว.แล.ว ณ course description หน.า 22 และ 

26 

3. ทักษะการสืบค.นข.อมูล และวิเคราะห+สังเคราะห+

ข.อมูล มีในวิชาใด 

    ทักษะการสืบค.น และทักษะการวิเคราะห+สังเคราะห+

ข.อมูลอยูEใน K10 และ SS1 ท่ีแตกมาจาก PLO 1 ซ่ึง ทุก

รายวิชาจะถูก mapped เข.ากับ PLO 1 อยูEแล.ว 

4. ควรแสดงให.เห็นวEา หลักสูตรได.เพ่ิมทักษะการเรียนรู.

ด.วยตนเอง และการเรียนรู.ตลอดชีพ 

    ทักษะการเรียนรู.ตลอดชีวิตได.ถูกสอดแทรกเข.าไปใน

การสอนในรายวิชาตEาง ๆ ในหลักสูตรโดยผEานการทำ

กิจกรรมการเรียนรู.แบบ active learning ดังจะเห็นได.



 73 

ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
จากตารางการกระจาย knowledge, skill และ 

attitudes ของรายวิชาตEาง ๆ 

5. ถ.ามีวัตถุประสงค+ให. นศ. มีอิสระเลือกเรียนตามความ

ประสงค+ของ นศ. เอง ควรพิจารณาเพ่ิมหนEวยกิตของ

วิชาเลือกหรือไมE 

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขออนุญาตแสดงความคิดเห็นท่ี

แตกตEางจากผู.ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

    สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี นักศึกษาไมEได.มีอิสระในการเลือกเรียนใน

รายวิชาเลือกมาก แตEจะให.อิสระสำหรับนักศึกษาใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เน่ืองจาก

หลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการท่ีนักศึกษาต.องมี

ความรู.และทักษะทางชีวเคมีพ้ืนฐานท่ีจำเป\น ซ่ึงได.แกE

ความรู.เก่ียวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ ความรู.และ

เทคนิคการทำปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน และความรู.และ

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีของโปรตีน 

ดังน้ัน หลักสูตรจึงได.มีการปรับโครงสร.างของหลักสูตร

ใหมE ให.มีรายวิชาบังคับเพ่ิมข้ึนจากเดิม (7 หนEวยกิตเป\น 

14 หนEวยกิต) ซ่ึงในรายวิชาบังคับของหลักสูตรใหมEได.มี

การรวมรายวิชาดังกลEาวท่ีมีการเรียนการสอนแบบ 

module 9 หนEวยกิต เข.าไปด.วย สEวนหมวดวิชาเลือก

ลดลงจาก 5 หนEวยกิต เหลือ 2 หนEวยกิต และหมวดวิชา

วิทยานิพนธ+ ลดลงจาก 24 หนEวยกิต เหลือ 20 หนEวยกิต 

6. สาขาชีวเคมีเป\นเครือขEายของ BMB ซ่ึงกำหนด

วัตถุประสงค+ของการเรียนรู.ไว. ดังน้ันจึงควรนำ

วัตถุประสงค+ของ BMB มาพิจราณารEวมด.วยหรือไมE 

เพ่ือแสดงความเป\นสากล 

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด.วยกับทEานผู.ทรงคุณวุฒิ

และได.ทำการเพ่ิมวัตถุประสงค+ของสาขา ฯ ในการ

กำหนด PLOs ของหลักสูตรดังแสดงในภาคผนวก ค  

7. หลักสูตรมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยEางไร     การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเป\นไปตามเกณฑ+ 

ASEAN. University Network Quality Assurance 

(AUN-QA)  

8. มีเกณฑ+การจบของ นศ. ปโท และ เอก ท่ีหลักสูตร

กำหนดหรือไมE เชEนต.อง present ในการประชุม

วิชาการ ต.องมีผลงานตีพิมพ+ เป\นต.น 

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอเรียนวEาเกณฑ+การสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร แสดงไว.ในหมวดท่ี 5 

ข.อท่ี 3 ซ่ึงรวมข.อกำหนดท่ีให.นักศึกษาไปนำเสนอผลงาน

ในท่ีประชุมวิชาการ และมีผลงานตีพิมพ+ท่ีเป\นไปตาม

เกณฑ+ สกอ. 

9. หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 

คือ 4Cs ไวDในหลักสูตรการศึกษา 

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด.วยกับผู.ทรงคุณวุฒิถึง

ความสำคัญของทักษะ 4Cs คือ Critical Thinking (การ

คิดวิเคราะห+), Communication (การส่ือสาร), 



 74 

ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
Collaboration (ความรEวมมือ) และ Creativity 

(ความคิดสร.างสรรค+) เน่ืองจากการปรับปรุงหลักสูตรต.อง

เป\นไปตามข.อกำหนดของ OBE ดังน้ันหลักสูตรจึงได.นำ

ความต.องการของ stakeholders ซ่ึงรวมทักษะท้ัง 4 มา

ต้ังเป\น PLOs ข.อ 3, 4, 5 โดยท่ี PLO ท้ัง 3 ข.อน้ันถูก

แตกออกเป\น knowledge attitude skill ซ่ึงรวมทักษะ

เหลEาน้ีแล.ว ดังแสดงในภาคผนวก ตาราง กระบวนการ

สร.างรายวิชาจาก PLO (เชEน การใช. backward 

curriculum design หรือ วิธีการอ่ืน ๆ) 

Minor comments 
 

ผู.รับผิดชอบหลักสูตรได.ทำการปรับปรุงและแก.ไขตาม

ประเด็นของทEานผู.ทรงคุณวุฒิแล.วทุกข.อ 

1 หน.า 1 ข.อ 5 รูปแบบหลักสูตร ต.องเป\น 

ป.โท ? 
 หน.า 4 ข.อ 11.1 STEM ควรให.คำเต็มด.วย 
 หน.า 5 ข.อ 12.2 แก.ไข บรรทัดสุดท.าย หน.า 

XX 
 หน.า 7 ข.อ 1.3 วัตถุประสงค+ และหน.า 8 

แผนปรับปรุงสอดคล.องกัน

หรือไมE 

 

 

 
 หน.า 10 ข.อ 

2.3.1 
ระดับปริญญาโท ? 

 
 หน.า 22  XX? 
 หน.า 24 ข.อ 

5.1.2 
ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ 

? ระดับ ปโท ต.องสอบวัด

คุณสมบัติ ถูกต.องหรือไมE 
 หน.า 29 ตาราง PLO3, SG7 ส่ือสาร

ภาษาไทย? หรืออังกฤษ? 
 

แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว 

แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว 

แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว 

ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEา วัตถุประสงค+ของ

หลักสูตรมีความสอดคล.องกับแผนปรับปรุงหลักสูตรอยูE

แล.ว เพียงแตEไมEใชEส่ิงเดียวกัน วัตถุประสงค+คือส่ิงท่ี

หลักสูตร ฯ ต.องการให.ผู.เรียนได.บรรลุหลังจากสำเร็จ

การศึกษา ในขณะท่ีแผนปรับปรุงคือการพัฒนาให.การ

ดำเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทำการแก.ไขโดยการลบข.อความดังกลEาวออกจากเลEม

หลักสูตร ป.โท แล.ว สEวนเลEม ป.เอก ยังคงเดิม 

ทำการแก.ไขโดยการลบ xx แล.ว 

ทำการแก.ไขโดยการลบข.อความดังกลEาวออกจากเลEม

หลักสูตร ป.โท แล.ว สEวนเลEม ป.เอก ยังคงเดิม 

ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEา การส่ือสารใน PLO3 

ครอบคลุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล.วครับ และ 

PLO ดังกลEาวได.มีการแตกออกเป\นทักษะการส่ือสาร

ภาษาไทย (GS7) และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

(GS8) ดังแสดงในภาคผนวก ค ข.อ 5. กระบวนการสร.าง

รายวิชาจาก PLO (เชEน การใช. backward curriculum 

design หรือ วิธีการอ่ืน ๆ) 
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ผู'ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 ศาสตราจารย< ดร.พิมพ<ใจ ใจเย็น 

ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู:รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบพระคุณท[านผู:ทรงคุณวุฒิเปzนอย[างสูงสำหรับทุกคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ไว: ณ ท่ีน้ี 
ระดับปริญญาโท 

1.หนDา 1 àเขียนขDอ 5.1 ผิดนะคะ  แก.ไขตามคำแนะนำ 

2. หนDา 2 ขDอ 8.1จบปริญญาโทสมัยน้ีไมSนSาจะเปTน

อาจารยUมหาวิทยาลัยไดDนะคะ  

แก.ไขตามคำแนะนำ โดยท่ีลบ “อาจารย+

สถาบันอุดมศึกษา” ออก และเหลือเพียง อาจารย+

โรงเรียนมัธยม 

3. หนDา 2 ขDอ 8นSาจะเพ่ิมอีก หน่ึงหัวขDอ คือ 

ผูDประกอบการอิสระ (startup, entrepreneur)  

แก.ไขตามคำแนะนำ 

4. หนDา 7 ความสำคัญและเหตุผล ชีวเคมี เปTนศาสตรU

ท่ีเปTนพ้ืนฐานท่ีสำคัญเร่ือง BCG และงานดDาน

Bioeconomy ของประเทศไทย  

แก.ไขตามคำแนะนำ 

5. ควรมีเปnาของวัตถุประสงคUเพ่ือสSงเสริมและ

แกDปpญหางานดDานเศรษฐกิจและสังคมของภาคใตD  

แก.ไขตามคำแนะนำ 

6. หนDา 10 มีหลักเกณฑUดDานภาษาอังกฤษหรือไมS  ไมEมีเกณฑ+ภาษาอังกฤษในการสมัครเรียน ป.โท แตE

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได.ต.องสอบผEานภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ+ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

7. หนDา 13 รายวิชาบางหัวขDอ นSาจะทำใหDมีความ

ชัดเจนย่ิงข้ึน  

-328-541 นSาจะแยกเปTน 2 รายวิชา คือ genetic 

engineering หรือ DNA technology อีกรายวิชานึง

นSาจะเปTน Protein and Enzyme Technology ไป

เลย  

-328-532 นSาจะเปTน Biochemistry of abnormal 

proteins (จะไดDกวDางข้ึน)  

ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงดังน้ี 

    ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ+ OBE ทุกหลักสูตร

ปริญญาโทจะต.องมีรายวิชาท่ีเป\น module อยEางน.อย 1 

module โดยท่ีหลักสูตรได.พัฒนาบางรายวิชาท่ีมีเน้ือหา

ใกล.เคียงกัน รวมให.เป\น module ซ่ึงรายวิชา 328-541 

เป\นหน่ึงใน module ของหลักสูตรท่ีเป\นวิชาบังคับ

สำหรับนักศึกษาโท และ เอกของหลักสูตร อีกท้ัง

หลักสูตร จะสามารถพัฒนารายวิชาน้ีให.เป\น non-

degree ได.อีกด.วย 

    สำหรับรายวิชา 328-532 ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอ

น.อมรับความคิดเห็นของผู.ทรงคุณวุฒิ ได.ประสานงานกับ

ผู.สอนแล.ว และมีความเห็นวEาช่ือรายวิชา “ชีวเคมีของ

โปรตีนอะมิลอยด+” มีความเหมาะสม มีความสัมพันธ+กับ

เน้ือหาและวัตถุประสงค+ของการเรียนรู. รวมถึงตรงกับ

ความเช่ียวชาญของผู.สอนมากกวEาการใช.ช่ือ 
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ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
“Biochemistry of abnormal proteins” ซ่ึงมีความ

กว.างของเน้ือหามากกวEา และอาจจะไมEตรงกับความ

เช่ียวชาญของผู.สอน 

8. หนDา 24 การทำ social engagement ของ

โครงการวิจัย แลDวโครงการท่ีเปTนทางการแพทยUทำ

อยSางไร ไดDมีความรSวมมือกับทางคณะแพทยUหรือ

หนSวยงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไมS  

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEาอาจารย+ในหลักสูตร

บางทEานมีความรEวมมือด.านงานวิจัยกับบุคลากรใน

คณะแพทย+อยูEแล.ว จึงได.เพ่ิมข.อความ “โรงพยาบาลใน

พ้ืนท่ี ท่ีอาจารย+ในหลักสูตรมีความรEวมมือในการทำวิจัย

อยูEแล.ว เป\นต.น” ลงในยEอหน.าในหน.า 24 

9. หนDา 44 List วารสารแบบน้ียังไงก็ไมSครอบคลุม 

นSาจะบอกวSาเปTน database ช่ือตSางๆดีกวSา  

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด.วยกับผู.ทรงคุณวุฒิจีงได.

ปรับแก.ข.อความในหน.า 44 เพ่ือให.มีความทันสมัยมากข้ึน 

10 หนDา 44 CD-ROM ไมSมีใครใชDแลDว  แก.ไขตามคำแนะนำ 

ระดับปริญญาเอก 

1. โดยรวม ทำไมขDอมูลของหลักสูตร Ph.D. นDอยกวSา 

M.Sc.  

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEา ในการจัดทำเลEม

หลักสูตรได.มีการจัดทำเลEมหลักสูตร ป.เอก กEอน แล.ว

คEอยจัดทำ ป.โท ข.อมูลของหลักสูตร ป.โท จึงไมEได.มากไป

กวEาข.อมูลของหลักสูตร ป.เอก 

2. หนDา 2 นSาจะเพ่ิมอีก หน่ึงหัวขDอ คือ 

ผูDประกอบการอิสระ (startup, entrepreneur)  

 

    แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว 

3. หนDา 7 ความสำคัญและเหตุผล ชีวเคมี เปTนศาสตรU

ท่ีเปTนพ้ืนฐานท่ีสำคัญเร่ือง BCG และงานดDาน

Bioeconomy ของประเทศไทย และ ควรมีเปnาของ

วัตถุประสงคUเพ่ือสSงเสริมและแกDปpญหางานดDาน

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใตD  

    แก.ไขตามคำแนะนำแล.วเร่ือง BCG สEวนประเด็นท่ี

บอกวEาควรมีวัตถุประสงค+ท่ีสEงเสริมการแก.ปhญหาด.าน

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต. ประเด็นน้ีรวมอยูEใน PLO 

3 สร.างงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย+

ความต.องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซ่ึง 

PLO3 ถูกเขียนไว.ในบริบทท่ีกว.างกวEา อีกท้ังจะมีงานวิจัย

ของอาจารย+หลายทEานท่ีตอบสนองตEอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต.อยูEแล.ว 

4. หนDา 7 วัตถุประสงคU ขDอ 3 ควรเพ่ิมการสรDาง

นวัตกรรมเขDาไปดDวย   

    แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว 

5. หนDา 30 การทำ social engagement ของ

โครงการวิจัย แลDวโครงการท่ีเปTนทางการแพทยUทำ

อยSางไร ไดDมีความรSวมมือกับทางคณะแพทยUหรือ

หนSวยงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไมS  

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEาอาจารย+ในหลักสูตร

บางทEานมีความรEวมมือด.านงานวิจัยกับบุคลากรใน

คณะแพทย+อยูEแล.ว จึงได.เพ่ิมข.อความ “โรงพยาบาลใน

พ้ืนท่ี ท่ีอาจารย+ในหลักสูตรมีความรEวมมือในการทำวิจัย

อยูEแล.ว เป\นต.น” ลงในยEอหน.าในหน.า 24 
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ความคิดเห็นและข:อเสนอแนะของผู:ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
6. หนDา 30 ผลงานตีพิมพU ตDองเปTนช่ือแรกหรือไมS  

 

    ผู.รับผิดชอบหลักสูตรขอช้ีแจงวEา หลักสูตรไมEสามารถ

ระบุเง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาใหDสูงกวSาเกณฑUท่ี 

สกอ. กำหนดไดD 

7. หนDา 32 ขDอ 1.1กลยุทธU ทำอยSางไร     แก.ไขตามคำแนะนำแล.วโดยเพ่ิมคำอธิบายในหน.า 31 

ข.อ 1.1 [ตำแหนEงมีการเล่ือนจากหน.า 32 (เดิม) มาเป\น

หน.า 31] 

8. หนDา 47 นSาจะตDองสSงเสริมใหDอาจารยU

มีcollaboration กับหนSวยงานตSางๆ เชSนภาครัฐและ

เอกชน เพราะจะไดDเปTน connection ใหDเปTนแหลSง

งานของนักศึกษาในอนาคต  

    แก.ไขตามคำแนะนำแล.ว โดยการเพ่ิมหัวข.อ 2.3 

9. หนDา 58 มี commentเหมือนกับดDานบน     ประเด็นน้ี ผู.รับผิดชอบหลักสูตรคิดวEาผู.ทรงคุณวุฒิ

หมายถึงปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรปb 2564 ซ่ึงจะ

เหมือนกับข.อเสนอแนะในข.อ 3 โดยท่ีวัตถุประสงค+ของ

หลักสูตรได.มีการระบุการพัฒนางานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ี

ตอบโจทย+ความต.องการของชุมชน สังคม หรือ

ประเทศชาติ อยูEแล.ว อีกท้ังจะมีงานวิจัยของอาจารย+

หลายทEานท่ีตอบสนองตEอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของภาคใต.อยูEแล.ว [เลขหน.าเล่ือนจากหน.า 58 เป\นหน.า 

57] 
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ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียของหลักสูตร คนท่ี 1 ดร.กิติยา เอกเชวง 

ระดับปริญญาโท 

หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู:รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบพระคุณท[านผู:มีส[วนได:ส[วนเสียของหลักสูตรเปzนอย[างสูงสำหรับทุกคำแนะนำสำหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ไว: ณ ท่ีน้ี 

หนDา 4 

บรรทัด 14 

โดยสรDางนวัตกรรม

.........เปTนตDน 

โดยสรDางองคUความรูDท่ีทันสมัย เพ่ือ

สามารถนำมาบูรณาการสรDาง

นวัตกรรมใหมSใน ดDานตSาง ๆ เชSน 

การแพทยU การเกษตร เปTนตDน 

แกDไขเปTน “…โดยสร.างองค+ความรู.

ใหมEและนวัตกรรมด.านตEาง ๆ เชEน

การแพทย+ การเกษตร เป\นต.น”  

 

หนDา 4 

บรรทัด 18 

และการเคล่ือน..ไหว   

(มีชSองวSาง 1 เคาะ) 

และการเคล่ือนไหว แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 4 

บรรทัด 19 

ระดับมห มหภาค (เขียนติดกัน) ไมSไดDแกDไข 

หนDา 4 

บรรทัด 20 

เช่ือมโยงหนDาท่ีของ

ชีวโมเลกุล 

และการเช่ือมโยงหนDาท่ีของสารชีว

โมเลกุลตSาง ๆ (เพ่ิมคำ)  

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 5 

บรรทัด 16 

นอกจากน้ัน นอกจากน้ี แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 7 

บรรทัด 5 

ความสามารถใน..

การคิด  

(มีชSองวSาง 1 เคาะ) 

ความสามารถในการคิด (เขียน

ติดกัน) 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 7 

บรรทัด 12 

COVID-19 เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 7 

บรรทัด 27 

หัวขDอ 1.3 

ขDอ 5  

5) แสดงพฤติกรรมท่ี

...... 

5) มีศีลธรรม จริยธรรม และ

จริยธรรมทางวิทยาศาสตรUและความ

รับผิดชอบตSอสังคม 

ไมSแกDไข เพราะเน่ืองจากวSาถDาเขียน

วSามี...จะไมSสามารถวัดและประเมิน

ไดD 

หนDา 8 

บรรทัดท่ี 13 

หัวขDอ กล

ยุทธU ขDอ 2  

2. แลกเปล่ียนเรียนรูD

... 

 

2. มีการแลกเปล่ียนศาสตรUความรูD

ระหวSางอาจารยUผูDสอนในรายวิชา

ตSาง ๆ (มีชSองวSาง 1 เคาะ กSอน ๆ) 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 8 

บรรทัดท่ี 28 

หัวขDอ 

7. ความพึงพอใจ

ของผูDเรียนตSสาร 

(ตก อ ) 

7. ความพึงพอใจของผูDเรียนตSอ

สารสนเทศ.. 

แกDไขตามคำแนะนำ 
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักฐานตัว

บSงช้ี คอลัมนU

ท่ี 3  ขDอ 7 

 

หนDา 9 

บรรทัดท่ี 12

หัวขDอ 

หลักฐาน/ตัว

บSงช้ี คอลัมนU

ท่ี 3  ขDอ 1. 

1. จำนวนโครงการ

เพ่ิมพูนทักษะ.. 

อาจารยU (มีชSองวSาง 

1 เคาะ) 

 

1. จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ

อาจารยU 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา  10 . 

บรรทัด 31 

ขDอ 2.3 ขDอ

ยSอ 2.  

พ่ึงพา ตัวเอง (มี

ชSองวSาง 1 เคาะ) 

พ่ึงพาตัวเอง  แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 14 

บรรทัด 8  

1((0)-2-1) โท  

(ตDองมีคำวSา โท 

ตามหลังหรือไมS)  

1((0)-2-1)  แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 17 

บรรทัด 8 

จริยธรรมและจรรยา

บรรทาง

วิทยาศาสตรU (ตก ณ 

)  

จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิทยาศาสตรU 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 17 

บรรทัด 8 

328-501 จริยธรรม

ทางวิทยาศาสตรU 

328-501 จริยธรรม

ทางวิทยาศาสตรU 

จริยธรรมและจรรยา

บรรทาง

วิทยาศาสตรU การ

เปTนพ่ีเล้ียง การเปTน

ผูDแตSงและผูDอSานงาน 

การใชD 

สัตวUทดลองในงาน

วิทยาศาสตรU การ

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยแปล

ความไมSตรงกับคำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  

แกDไขตามคำแนะนำ 
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

ทำงานวิจัยรSวมกับ

ผูDอ่ืน การมี

ผลประโยชนUทับซDอน 

การเก็บขDอมูลทาง

วิทยาศาสตรU 

Advanced 

metabolisms and 

hormonal 

control; 

mechanisms of 

cellular control 

and 

signal 

transduction; 

interaction 

between nucleic 

acid and protein; 

RNA processing; 

posttranslational 

processing; 

advanced 

structure and 

function of 

protein and 

enzyme 

หนDา 17 

บรรทัด 31 

หาลำดับนิ (คำ

แยกกัน ตกบรรทัด) 

หาลำดับนิวคลีโอไทดU (คำควรคูSกัน) แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 17 

บรรทัด 33 

คุณสมบัติทางทาง

เคมี 

(ทาง มี 2 คำ) 

คุณสมบัติทางเคมี แกDไขตามคำแนะนำ 

 การใชDเทคนิคพันธุ

วิศวกรรม 

การใชDเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 

(เพ่ิมคำวSา ทาง) 

แกDไขตามคำแนะนำ 
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

หนDา 18 

บรรทัด 28 

Advance 

lipoprotein 

metabolism 

Advanced lipoprotein 

metabolism or 

Advances in lipoprotein 

metabolism 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 19 

บรรทัด 16 

ความสำคัญของสาร 

อาหาร (มีชSองวSาง 1 

เคาะ) 

ความสำคัญของสารอาหาร แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 24 

บรรทัด 7 

ตอบสนองตSอ

นโยบายของ

มหาวิทยาลัยโดย จะ 

(การเวDนชSองวSาง) 

ตอบสนองตSอนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยจะ 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 24 

บรรทัด 15 

คณะกรรมการ

บริหาร หลักสูตร 

(การเวDนชSองวSาง) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 32 

บรรทัด 23 

แถวท่ี 3 

2. ประเมินผลจาก

การสอบข#อเขียน 

3. ประเมินผลจาก

ทักษะการทำ

ปฏิบัติการใน

รายวิชา

วิทยานิพนธ8 

(ตัวอักษรตัวหนา)  

2. ประเมินผลจากการสอบขDอเขียน 

3. ประเมินผลจากทักษะการทำ

ปฏิบัติการในรายวิชาวิทยานิพนธU 

 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 36 

บรรทัด 3 

มีความกลDาหาญทาง

จริยธรรม ยึดม่ันใน

ความถูกตDอง เปTน

ประชาคมโลก 

(ใจความไมSสมบูรณU 

ในความเห็น กSอน

เรียน หรือหลังเรียน 

ก็เปTนประชาคมโลก

อยูSแลDว) 

มีความกลDาหาญทางจริยธรรม ยึด

ม่ันในความถูกตDอง สูSการเปTน

พลเมืองโลกท่ีสมบูรณU (เพ่ิมคำวSา 

สมบูรณU) 

 

แกDไขตามคำแนะนำ 
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

หนDา 37 นับ

จาก ขDอ 3 

บรรทัดท่ี 7 

เขDารDบฟpงไดD (ไมD โท) เขDารับฟpงไดD แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 39 

บรรทัด 15 

เพ่ือใหDมีพัฒนาดDาน

ความรูD 

เพ่ือใหDมีพัฒนาการดDานความรูD (เพ่ิม

คำวSา การ) 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 46 

บรรทัด 21 

นักศึกษาในช้ันปô

น้ันๆ 

นักศึกษาในช้ันปôน้ัน ๆ (มีชSองวSาง 1 

เคาะ กSอน ๆ) 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 49 

บรรทัด 15  

ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

(ตัดออก เพราะเปTน

ประโยคซ้ำ) 

ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

(ตัดออก เพราะเปTนประโยคซ้ำ) 

แกDไขตามคำแนะนำ 

หนDา 10 ขDอ 

2.2 แผน ก 

แบบ ก1  

 

มีความคิดเห็นวSาการศึกษาในระดับปริญญาโท ควรมีการ

เรียน coursework ตามแผน ก แบบ ก2 เพ่ือใหDนักศึกษา

ไดDรับความรูDท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจริงตามเกณฑUมาตรฐานการศึกษา

จากอาจารยUผูDสอนในหลากหลายวิชา นักศึกษาจะไดDรับองคU

ความรูDท่ีทันสมัยในหลาย ๆ ดDาน  เม่ือนักศึกษาไดDลงมือทำ

วิจัย (วิทยานิพนธU) จะไดDมีมุมมองท่ีกวDางและมีความเขDาใจท่ี

ลึกซ้ึงมากข้ึน ในขณะท่ีการเรียนแบบ แผน ก1 ซ่ึงทำ

วิทยานิพนธUเพียงอยSางเดียวน้ัน เกรงวSาจะไดDรับความรูDท่ีไมS

ลึกซ้ึงเทSาแบบ ก2 อีกท้ังจากเกณฑUการรับสมัครนักศึกษา

แบบ ก1 ท่ีกำหนดท่ี 3.00 น้ัน หรือมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพU

และเผยแพรS น้ันเปTนเกณฑUท่ีอSอนเกินไป ในความคิดเห็น

สSวนตัว ถึงแมDวSา น.ศ. จบในระดับปริญญาตรีดDวยเกรดเฉล่ีย

ท่ีสูง เชSน เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3.50 ก็ตาม ยังเห็นสมควร

สนับสนุนใหDเรียน coursework ดDวย เน่ืองจากเปTนช้ันระดับ

ความรูDท่ีแตกตSางกันมาก จึงเสนอใหDพิจารณารูปแบบการ

สอนในหลักสูตร แบบ ก2 เพียงอยSางเดียว หรือมีการปรับ

เกณฑUคุณสมบัติของผูDเขDาศึกษาของแผน ก.1 ใหDมีคะแนน

เฉล่ียสะสมท่ีสูงเพ่ิมข้ึน เชSน มีคะแนนเฉล่ียไมSต่ำกวSา 3.50 

และ/หรือ ใหDมีการระบุผลงานวิจัยท่ีไดDรับการตีพิมพUใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ มีการปรับใหDมีหนSวยกิตใหDมี

การเรียน coursework บางสSวน เพ่ือเปTนมาตรการหน่ึงใน

ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเขDาใจใน

แนวคิดของผูDมีสSวนไดDสSวนเสียของ

หลักสูตร แตSไดDพิจารณาแลDวและขอ

คงขDอมูลเดิมไวDดDวยเหตุผลดังน้ี 

1. แผนการเรียนแบบ ก1 และ ก2 

ถูกวางไวDตามเง่ือนไขท่ี สกอ. 

กำหนด 

2. การวางแผนการเรียนแบบ ก1 

ไวD มีประโยชนUสำหรับการรับ

นักศึกษาตSางชาติเขDามาศึกษา 

และท่ีผSานมาเคยมีนักศึกษา

ตSางชาติมาลงเรียนในหลักสูตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี แตS

เน่ืองจากหลักสูตรชีวเคมีเปTน

หลักสูตรไทยแบบปกติ ดังน้ัน

การคงแผนการเรียนแบบ ก1 ไวD 

สามารถใชDรองรับนักศึกษาใน

กลุSมน้ีไดD 

3. นักศึกษาท่ีลงเรียนในแผน ก1 

ตDองลงทะเบียนในวิชา

วิทยานิพนธUไมSนDอยกวSา 36 

หนSวยกิต เปTนไปตามเง่ือนไข
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อเสนอแก#ไข คำช้ีแจงของผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

การปnองกันปpญหาของนักศึกษาแรกเขDา ตามท่ีระบุในขDอ 2.3 

ขDอยSอย 1.0 ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดD 

ของ สกอ. และไมSสามารถเพ่ิม

รายวิชาท่ีเปTน courseworks 

ไดD แตSหากนักศึกษาในแผน ก1 

ไมSมีความม่ันใจในพ้ืนความรูDเดิม 

หลักสูตรอนุญาตใหDนักศึกษา

ดังกลSาวลงเรียนในรายวิชาปกติ

แบบ auditing ไดD ซ่ึงการ

กระทำดังกลSาวไมSขัดตSอเกณฑU 

สกอ. 

 
ระดับปริญญาเอก 

หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อแก#ไข คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู:รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบพระคุณท[านผู:มีส[วนได:ส[วนเสียของหลักสูตรเปzนอย[างสูงสำหรับทุกคำแนะนำสำหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ไว: ณ ท่ีน้ี 

หนDา 21 

บรรทัด 8 

328-501 จริยธรรมทาง

วิทยาศาสตรU 

จริยธรรมและจรรยาบรรทาง

วิทยาศาสตรU การเปTนพ่ีเล้ียง การ

เปTนผูDแตSงและผูDอSานงาน การใชD 

สัตวUทดลองในงานวิทยาศาสตรU 

การทำงานวิจัยรSวมกับผูDอ่ืน การมี

ผลประโยชนUทับซDอน การเก็บ

ขDอมูลทางวิทยาศาสตรU 

Advanced metabolisms and 

hormonal control; 

mechanisms of cellular 

control and 

signal transduction; 

interaction between nucleic 

acid and protein; RNA 

processing; posttranslational 

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

แปลความไมSตรงกับคำอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

แกDไขแลDวตามคำแนะนำ 
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หน#าท่ี- 

บรรทัดท่ี 

ข#อความเดิม ข#อแก#ไข คำช้ีแจงของผู:รับผิดชอบ
หลักสูตร 

processing; advanced 

structure and function of 

protein and enzyme 

หนDา 21 

บรรทัด 23 

Advance lipoprotein 

metabolism 

Advanced lipoprotein 

metabolism or 

Advances in lipoprotein 

metabolism 

แกDไขแลDวตามคำแนะนำ 

หนDา 25 

บรรทัด 25 

ปฏิกิริยา PCR ปฏิกิริยาลูกโซSโพลีเมอเรส  แกDไขแลDวตามคำแนะนำ 

หนDา 25 

บรรทัด 26 

การตรวจการแสดงออก 

ของยีนดDวย RT-PCR 

การตรวจการแสดงออกของยีน

โดยเทคนิคอารUทีพีซีอารU 

แกDไขแลDวตามคำแนะนำ 

หนDา 58 

บรรทัด 7 

COVID-19 เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

แกDไขแลDวตามคำแนะนำ 

หนDา 84 ขDอ 

4. 5. 6. 

(ประเทศไทย)) 

(ประเทศไทย)) 

(มหาชน))  

(ประเทศไทย) 

(ประเทศไทย) 

(มหาชน) 

ไมSไดDแกDไข เน่ืองจากขDอความ

ขDางหนDามีวงเล็บเปúดอยูSแลDว

อีก 1 อัน ดังน้ัน จึงควรมี

วงเล็บปúด 2 อัน 

 

ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียของหลักสูตร คนท่ี 2 ผศ. ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห8 

ระดับปริญญาโท 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรเนDนการจัดการเรียนการสอนความรูDดDานชีวเคมีท่ีทันสมัย สามารถนำไปประยุกตUใชDเพ่ือสรDาง

งานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย ตอบโจทยUปpญหาท้ังในภาคใตDและระดับโลก  

2. อาจารยUมีความเช่ียวชาญหลากหลาย พรDอมรองรับการพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย 

3. หลักสูตรมีการออกแบบตาม Backward design curriculum ท่ีตอบสนองความตDองการของผูDมีสSวนไดD

สSวนเสีย 

ข#อเสนอแนะ คำชี้แจงของผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู:รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบพระคุณท[านผู:มีส[วนได:ส[วนเสียของหลักสูตรเปzนอย[างสูงสำหรับทุกคำแนะนำสำหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ไว: ณ ท่ีน้ี 

1. หลักสูตรมีกลยุทธUในการดึงจุดเดSนของหลักสูตร

ออกมาอยSางไร ภายใตDความหลากหลายของ

ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดDวยกับทSานผูDมีสSวนไดDสSวน

เสียถึงประเด็นการดึงจุดเดSนออกมาใชD ซ่ึง ณ ขณะน้ีมี

อาจารยUประจำหลักสูตรท่ีทำวิจัยท่ีเก่ียวกับสารออก
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ทิศทางวิจัย (เชSน เม่ือนึกถึงชีวเคมี มอ. จะนึกถึง

อะไร) 

 

ฤทธ์ิในน้ำยางพาราและไดDทุนจากแหลSงทุนภายนอก

มากมาย อีกท้ังยังมีศูนยUความเปTนเลิศท่ีอยูSภายใตD

อุทยานวิทยาศาสตรU ซ่ึงคิดวSานSาจะเปTนจุดเดSนของ

งานวิจัยของหลักสูตร ซ่ึงหากในอนาคตอาจารยU

ประจำหลักสูตรดังกลSาวสรDางนวัตกรรมท่ีเปTน

ประโยชนU ท้ังอาจารยUและผลงานจะไดDรับการ

ประชาสัมพันธUจากท้ังเว็ปไซตUของหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตรU และมหาวิทยาลัย ดังน้ันท้ังตัวอาจารยU

และผลงานวิจัยจะเปTนท่ีจดจำโดยอัตโนมัติ  

2. PLOs ท้ัง 5 ขDอของหลักสูตร ครอบคลุมทักษะ

การวิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชD

เทคโนโลยี อยSางไร เน่ืองจากไมSมี PLOs ท่ีระบุ

คุณลักษณะดDานการวิเคราะหUเชิงตัวเลข และการ

ใชDเทคโนโลยี สSงผลตSอการรับทราบขDอมูลของผูDใชD

บัณฑิตวSาบัณฑิตท่ีจบจะมีคุณลักษณะดังกลSาว

หรือไมS 

 

ทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข และการใชDเทคโนโลยี

ถูกรวมไวDแลDวใน PLOs ขDอ 1-3 ท่ีเก่ียวขDองกับการ

ประยุกตUองคUความรูD ซ่ึงในเลSมหลักสูตรไดDแตก PLO 

แตSละขDอออกเปTน knowledge, attitude และ skills 

ไวDแลDวในภาคผนวก ค ขDอ 5 สSวนทักษะการส่ือสารถูก

แยกออกมาเปTนอีก PLOs เน่ืองจากวSาทักษะการ

ส่ือสารอาจเปTนท้ัง cognitive หรือ psychomotor 

skill ก็ไดD 

3. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกไดDเพียง 2 

หนSวยกิต หากนักศึกษาสนใจรายวิชาในกลุSมสาระ 

(Module) ซ่ึงมีจำนวนหนSวยกิตมากกวSา 2 หนSวย

กิต หลักสูตรจะมีแนวทางอยSางไรเพ่ือใหDผูDเรียน

สามารถเรียนไดD โดยจำนวนหนSวยกิตลงทะเบียน

ของนักศึกษา ป.โท ไมSมากเกินไป 

โครงสรDางของหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีท่ี

ถูกวางไวDอาจมีขDอจำกัดในสSวนของจำนวนหนSวย กิ

ตของรายวิชาเลือกท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนไดD แตSอยSางไรก็ตาม ประเด็นน้ีผูDรับผิดชอบ

หลักสูตรไดDพิจารณาอยSางถ่ีถDวนแลDว ซ่ึงจะขอช้ีแจงวSา

รายวิชาบังคับท่ีนักศึกษาตDองลงลDวนแตSเปTนการสอน

ความรูDและทักษะสำคัญตามความตDองการของ 

stakeholders อีกท้ังนักศึกษาจะตDองลง module 9 

หนSวยกิตวิชา 328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีทางโปรตีน ซ่ึงเปTนรายวิชาสำคัญท่ีหลักสูตร

ไดDกำหนดไวDใหDบัณฑิตทุกคนมีความรูDและทักษะทาง

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน ท่ีจะ

ตอบสนองตSอความตDองการของ stakeholders ไดD 

ท้ังน้ีจำนวนหนSวยกิตท้ังหมดท่ีนักศึกษาในหลักสูตรลง

เรียนเปTนไปตามขDอกำหนดของ สกอ. 
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4. PLO4 และ PLO5 เปTนทักษะท่ัวไป (Generic 

skills) ท่ีควรมีการประเมินทักษะอยSางตSอเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพ่ือใหDม่ันใจไดDวSาผูDเรียนจะมี

คุณลักษณะดังกลSาวหลังเรียนจบ ซ่ึงในหลักสูตร

ระบุการประเมินเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธU 

(เน่ืองจากรายวิชาสัมมนาทางชีวเคมี 4 นักศึกษา 

ป.โท ไมSตDองลงทะเบียนเรียน) 

 

PLO 4: การทำงานรSวมกับผูDอ่ืน และ PLO 5: 

คุณธรรมจริยธรรม ท้ังสองขDอน้ีถูก mapped ในหลาย

รายวิชา แตSในรายวิชาท่ีจะมีการประเมินคือวิชา 

Ethics วิชาสัมมนา และวิชาวิทยานิพนธU วิชา Ethics 

มีการเรียนการสอนท่ีเนDน PLO 5 และมีการประเมิน 

ในขณะท่ีรายวิชาสัมมนา 3 และ 4 นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนเพ่ือเก็บหนSวยกิตเปTนวิชาเลือกไดD 

สSวนรายวิชาวิทยานิพนธU อาจารยUท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธUหลักจะเปTนผูDประเมิน 

รายวิชาสSวนใหญSจะมีการสอดแทรกการทำงานเปTนทีม 

(active learning) และคุณธรรมจริยธรรม แตSไมSมีการ

ประเมิน (จุดโปรSง) เน่ืองจากไมSใชSวัตถุประสงคUหลัก

ของรายวิชาน้ัน ๆ แตSผูDสอนจะทำการติดตาม

พฤติกรรมของผูDเรียนอยSางตSอเน่ืองอยูSแลDว  

5. ควรเพ่ิมจำนวนการรับนักศึกษาในแตSละปô

การศึกษาบDาง เพ่ือแสดงถึงศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของ

หลักสูตร 

ถึงแมDวSาจำนวนนักศึกษาท่ีระบุไวDในเลSมหลักสูตรในแตS

ละปôการศึกษาถูกต้ังไวDใหDคงท่ี แตSหลักสูตรสามารถรับ

นักศึกษาเพ่ิมในจำนวนท่ีสูงกวSาเกณฑUท่ีวางไวDไดD อีก

ท้ังจำนวนนักศึกษาท่ีเขDาเรียนในปôท่ีผSาน ๆ มา มีคSาไมS

คงท่ี ดังน้ันหลักสูตรจึงขอกำหนดจำนวนตัวเลข

นักศึกษาท่ีรับเขDาในแตSละปôใหDมีคSาคงท่ี 

6. ทบทวนความสอดคลDองของคำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทย และอังกฤษของรายวิชา 328-533 

ชีววิทยาของมะเร็ง  

แกDไขตามคำแนะนำ 

ระดับปริญญาเอก 

จุดแข็ง 

4. หลักสูตรเนDนการจัดการเรียนการสอนความรูDดDานชีวเคมีท่ีทันสมัย สามารถนำไปประยุกตUใชDเพ่ือสรDาง

งานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย ตอบโจทยUปpญหาท้ังในภาคใตD เชSน ปpญหาราคาน้ำยางตกต่ำ การเพาะเล้ียง

กุDง และปpญหาของท่ัวโลก เชSน โรคมะเร็ง  

5. อาจารยUมีความเช่ียวชาญหลากหลาย พรDอมรองรับการพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย 

6. หลักสูตรมีการออกแบบตาม Backward design curriculum ท่ีตอบสนองความตDองการของผูDมีสSวนไดD

สSวนเสีย 
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1. PLOs ท้ัง 6 ขDอของหลักสูตร ครอบคลุมทักษะการ

วิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชD

เทคโนโลยี อยSางไร เน่ืองจากไมSมี PLOs ท่ีระบุ

คุณลักษณะดDานการวิเคราะหUเชิงตัวเลข และการใชD

เทคโนโลยี สSงผลตSอการรับทราบขDอมูลของผูDใชD

บัณฑิตวSาบัณฑิตท่ีจบจะมีคุณลักษณะดังกลSาว

หรือไมS 

 

ทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข และการใชDเทคโนโลยีถูก

รวมไวDแลDวใน PLOs ขDอ 1-3 ท่ีเก่ียวขDองกับการ

ประยุกตUองคUความรูD ซ่ึงในเลSมหลักสูตรไดDแตก PLO 

แตSละขDอออกเปTน knowledge, attitude และ skills 

ไวDแลDวในภาคผนวก ค ขDอ 5 สSวนทักษะการส่ือสารถูก

แยกออกมาเปTนอีก PLOs เน่ืองจากวSาทักษะการ

ส่ือสารอาจเปTนท้ัง cognitive หรือ psychomotor 

skill ก็ไดD 
2. PLO 5 และ PLO 6 เปTนทักษะท่ัวไป (Generic 

skills) ท่ีควรมีการประเมินทักษะอยSางตSอเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพ่ือใหDม่ันใจไดDวSาผูDเรียนจะมี

คุณลักษณะดังกลSาวหลังเรียนจบ ซ่ึงในหลักสูตร

ระบุการประเมินเฉพาะในสัมมนาชีวเคมีและ

รายวิชาวิทยานิพนธU  

 

PLO 4: การทำงานรSวมกับผูDอ่ืน และ PLO 5: 

คุณธรรมจริยธรรม ท้ังสองขDอน้ีถูก mapped ในหลาย

รายวิชา แตSในรายวิชาท่ีจะมีการประเมินคือวิชา 

Ethics วิชาสัมมนา และวิชาวิทยานิพนธU วิชา Ethics 

มีการเรียนการสอนท่ีเนDน PLO 6 และมีการประเมิน 

ในขณะท่ีรายวิชาสัมมนา 3 และ 4 นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนเพ่ือเก็บหนSวยกิตเปTนวิชาเลือกไดD 

สSวนรายวิชาวิทยานิพนธU อาจารยUท่ีปรึกษาวิทยานิพนธU

หลักจะเปTนผูDประเมิน 

3. วิชาสัมมนาทางขีวเคมี 3,4,5,6,7,8 มีความ

แตกตSางกันอยSางไร ผลลัพธUการเรียนรูDท่ีไดDนSาจะ

เหมือนกัน หากมีคำอธิบายรายวิชาเหมือนกัน เหตุ

ใดจึงตDองมีซ้ำกันหลายวิชา 

เหตุผลท่ีจำเปTนตDองมีรายวิชาสัมมนาหลายตัวมีดังน้ี 

4. ขDอกำหนดของหลักสูตรคือนักศึกษาในหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีตDองลงเรียนรายวิชา

สัมมนาท้ังท่ีบังคับลงและนับหนSวยกิต และท่ีบังคับ

ลงแตSไมSนับหนSวยกิต ซ่ึงนักศึกษาจะไมSสามารถ

ลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนารหัสเดิมไดD จึง

จำเปTนตDองเปúดหลายรหัส 

5. การจัดวางลำดับความยากงSายของรายวิชาสัมมนา

เปTนไปตาม Bloom’s taxonomy ดังน้ี 

รายวิชา ข้ันความยาก

งSาย 

ระดับสูงสุด

ตาม 

Bloom’s 

taxonomy 

328-671 Beginning Apply 

328-672, 3 Intermediate Analyze 
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ข'อเสนอแนะ คำชี้แจงของผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

328-674-8 Advance Evaluate or 

create 

 

ท้ังน้ี รายละเอียดของแตSละรายวิชาอยูSใน course 

syllabus ซ่ึงไมSไดDอยูSในเลSมหลักสูตร 

4. ทบทวนความสอดคลDองของคำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทย และอังกฤษของรายวิชา 328-533 

ชีววิทยาของมะเร็ง  

แกDไขตามคำแนะนำ 

 

ผู#ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียของหลักสูตร คนท่ี 3 คุณธีรวัจน8 สุราตะโก 

 

ไม?มีข#อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจำหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย2 ดร. พรทิพย2  ประพันธ2พจน2 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   Ph.D.  สาขาวิชา  Biochemistry and Molecular Biology 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด+ 2((2)-0-4) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเป\นและโอมิกส+ 5((4)-3-8) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Eze F., Ingkaninan K., Prapunpoj P., 2019. Transthyretin anti-amyloidogenic and fibril disrupting 

activities of Bacopa monnieri (L.) Wettst (Brahmi) extract. Biomolecules 9(12): 845. 

2. Tola A.J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The catalytic kinetics of chicken 

transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: 

Toxicology and Pharmacology 226. 108610. 

3. Eze F., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. Structural stabilization of human transthyretin 

by Centella asiatica (L.) Urban extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules 9(4): 

128. 
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4. Tangthavewattana S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The hydrophobic C-terminal 

sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. FEBS 

Open Bio 9(4): 594-604. 

5. Poodproh R., Kaewmeechai S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 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. 

 

  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Tola A.J., Leelawatwattana L., Salaemae W., Prapunpoj P., 2018. Exploration of proteolytic 

activity of non-human transthyretins on amyloid beta. The International Conference on 

Agriculture and Natural Resources 2018. Kasetsart University Research and Development 

Institute. Bangkok, 26-28 April 2018, 86-89.  

 

2. ผู:ช[วยศาสตราจารย2 ดร. ลัดดา  ลีละวัฒน2วัฒนา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  ชีวเคมี 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-153 ชีวเคมีการแพทย+เบ้ืองต.น 3((3)-0-6) 

328-201 ชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
     

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-521 เทคนิคจำเป\นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) 

328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด+ 2((2)-0-4) 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเป\นและโอมิกส+ 5((4)-3-8) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 
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รายวิชา  หน[วยกิต 

328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-2-1) 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Tola A.J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The catalytic kinetics of chicken 

transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: 

Toxicology and Pharmacology 226. 108610. 

2. Eze F., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. Structural stabilization of human transthyretin 

by Centella asiatica (L.) Urban extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules 9(4): 

128. 

3. Tangthavewattana S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The hydrophobic C-terminal 

sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. FEBS 

Open Bio 9(4): 594-604. 

4. Poodproh R., Kaewmeechai S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 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. 

 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Tola A.J., Leelawatwattana L., Salaemae W., Prapunpoj P., 2018. Exploration of proteolytic 

activity of non-human transthyretins on amyloid beta. The International Conference on 

Agriculture and Natural Resources 2018. Kasetsart University Research and Development 

Institute. Bangkok, 26-28 April 2018, 86-89.  

 

3. ผู:ช[วยศาสตราจารย2 ดร. เดชา  เสริมวิทยวงศ2 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   Ph.D.  สาขาวิชา  Biochemistry and Molecular Biology 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
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รายวิชา  หน[วยกิต 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-201 ชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน[วยกิต 

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

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 1((1)-0-2) 

328-502 การพัฒนาข.อเสนอโครงการวิจัย 1((1)-0-2) 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-536 การอักเสบระดับต่ำ 2((2)-0-4) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) 

328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) 

328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) 

328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) 

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Jakkawanpitak C., Hutadilok-Towatana N., Sermwittayawong D., 2020. Fungal-like particles and 

macrophage-conditioned medium are inflammatory elicitors for 3T3-L1 adipocytes. Scientific 

Reports 10(1): 9437. 

2. Bunpa S., Chaichana N., Teng J.L.L., Lee H.H., Woo P.C.Y., Sermwittayawong D., Sawangjaroen 

N., Sermwittayawong N., 2020. Outer membrane protein A (OmpA) is a potential virulence 
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factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal of Fish Diseases 43(2): 

275-284.  

3. Sermwittayawong D., Patninan K., Jakkawanpitak C., Phothiphiphit S., Boonyarattanakalin S., 

Inafuku M., Oku H., Noipha K., Hutadilok-Towatana N., 2020. Effect of purified soluble 

polysaccharides extracted from gray oyster mushroom [pleurotus sajor-caju (fr.) sing.] on 3t3-

l1 adipocytes. Sains Malaysiana 49(1): 103-112. 

4. Sermwittayawong D., Patninan K., Phothiphiphit S., Boonyarattanakalin S., Sermwittayawong 

N., Hutadilok-Towatana N., 2018. Purification, characterization, and biological activities of 

purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) 

Sing.]. Journal of Food Biochemistry 42(5): e12606. 

5. Shah M., Jakkawanpitak C., Sermwittayawong D., Panichayupakaranant P., 2017. Rhinacanthins-

rich extract enhances glucose uptake and inhibits adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes and L6 

Myotubes. Pharmacognosy Magazine 13(52): S817-S821.  

 

  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb 

- 

4. ดร. อรณิชา  รัตนาภรณ2 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  ชีวเคมี 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

315-202 การคิดกับการใช.เหตุผล 2((2)-0-4) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-153 ชีวเคมีการแพทย+เบ้ืองต.น 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

328-491 โครงงานทางชีวเคมี 1 3(0-9-0) 

328-492 โครงงานทางชีวเคมี 2 3(0-9-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

328-521 เทคนิคจำเป\นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 
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รายวิชา  หน[วยกิต 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb  

1. Binlateh T., Tanasawet S., Rattanaporn O., Sukketsiri W., Hutamekalin P., 2019. Metformin 

Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. 

Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2019: 1765182. 

2. Sanchart C., Rattanaporn O., Haltrich D., Phukpattaranont P., 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. 

3. Sanchart C., Rattanaporn O., Haltrich D., Phukpattaranont P., 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. Chaosomboon A., Phupet B., Rattanaporn O., Runsaeng P., Utarabhand P., 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.  

5. Utarabhand P., Rittidach W., Rattanaporn O., Runsaeng P., Hedrick J.L., 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 203: 132-140. 

6. นิอร จิรพงศธรกุล, อรณิชา รัตนาภรณ2, พงศ+พันธุ+ แพรกทอง และกิตติชนม+ อุเทนะพันธุ+. ผลของการ

เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิ ในรอบวันตEอการเจร ิญเติบโตและการผลิตทอกซิน Pir ของแบคทีเร ีย Vibrio 

parahaemolyticus สายพันธุ+กEอโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND). วารสาร มทร.

อีสาน. ฉบับท่ี 11. กันยายน-ธันวาคม 2561: 70-78. 

 

  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb 

1.   Thongkhluean, B., Chirapongsatonkul, N., Aroonkesorn, A. and Rattanaporn, O. 2018. Cloning 

and characterization of a fibrinogen-related protein gene1 from banana shrimp 
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Fenneropepaeus merguiensis (FmFREP1). International conference of agriculture and natural 

resource (ANRES2018), 26-28 April 2018: 51-54, Bangkok, Thailand 

 
5. ดร. ฐณะวัฒน2  พิทักษ2พรปรีชา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  ชีวเคมี 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

311-281 ระบบทางเดินปhสสาวะและระบบสืบพันธุ+ 6(2-4-12) 

311-311 ระบบตEอมไร.ทEอและเมตาบอลิสึม 4(1-2-9) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-153 ชีวเคมีการแพทย+เบ้ืองต.น 3((3)-0-6) 

328-201 ชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

364-341 ระบบเลือดและชีววิทยาของเน้ืองอก 6(2-4-12) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน[วยกิต 

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

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-521 เทคนิคจำเป\นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) 

328-534 ชีวเคมีของพืช 3((3)-0-6) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb    
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1. Yodthong T., Kedjarune-Leggat U., Smythe C., Sukprasirt P., Aroonkesorn A., Wititsuwannakul R., 

Pitakpornpreecha T., 2020. Enhancing activity of pleurotus sajor-caju (Fr.) sing β-1,3-

glucanoligosaccharide (Ps-GOS) on proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 

cells through the involvement of BMP-2/Runx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. 

Biomolecules 10(2): 190. 

2. Yodthong T., Kedjarune-Leggat U., Smythe C., Wititsuwannakul R., Pitakpornpreecha T., 2018. L-

quebrachitol promotes the proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 cells: 

Involvement of the BMP-2/RUnx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. Molecules 23(12): 

3086. 

3. Chantrapromma S., Boonnak N., Pitakpornpreecha T., Yordthong T., Chidan Kumar C., Fun H., 

2018. Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of Osteoblast Cell Lines. 

Crystallography Reports 63(3): 412-417.  

4. Phupet B., Pitakpornpreecha T., Baowubon N., Runsaeng P., Utarabhand P., 2018. 

Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus vannamei: Purification, 

cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. 

Developmental and Comparative Immunology 81: 167-179.  

5. Jiwanit P., Pitakpornpreecha T., Pisuchpen S., Leelasuphakul W., 2018. The use of Aloe vera gel 

coating supplemented with Pichia guilliermondii BCC5389 for enhancement of defense-related 

gene expression and secondary metabolism in mandarins to prevent postharvest losses from 

green mold rot. Biological Control 117: 43-51. 

 

  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb  

1. Yodthong, T., Wititsuwannakul, R., Leggat (Kedjarune), U., Aroonkesorn, A., and 

Pitakpornpreecha, T. 2018. Stimulating effects of quebrachitol on osteoblastic proliferation and 

differentiation through Wnt/Beta-Catenin signaling pathway. The 5th Current Drug Development 

International Conference & The 3rd International conference on herbal and traditional medicine 

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

 
6. ผู:ช[วยศาสตราจารย2 ดร. พันทิพา  รุณแสง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  ชีวเคมี 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 
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รายวิชา  หน[วยกิต 

328-152 ชีวเคมีมูลฐาน 2((2)-0-4) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-521 เทคนิคจำเป\นสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) 

328-534 ชีวเคมีของพืช 3((3)-0-6) 

328-535 ชีวเคมีทางทะเล 2((2)-0-4) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 

328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb     

1. Senghoi W., Thongsoi R., Yu X., Runsaeng P., Utarabhand P., 2019. A unique lectin composing of 

fibrinogen-like domain from Fenneropenaeus merguiensis contributed in shrimp immune 

defense and firstly found to mediate encapsulation. Fish and Shellfish Immunology 92: 276-287.  

2. Runsaeng P., Kwankaew P., Utarabhand P., 2018 .  FmLC6 :  An ultimate dual-CRD C-type lectin 

from Fenneropenaeus merguiensis mediated its roles in shrimp defense immunity towards 

bacteria and virus. Fish and Shellfish Immunology 80: 200-213.  

3. Phupet B., Pitakpornpreecha T., Baowubon N., Runsaeng P., Utarabhand P., 2 0 1 8 . 

Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus vannamei: Purification, 

cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. 

Developmental and Comparative Immunology 81: 167-179.  

4. Kwankaew P., Praparatana R., Runsaeng P., Utarabhand P., 2 018 .  An alternative function of C-

type lectin comprising low-density lipoprotein receptor domain from Fenneropenaeus 
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merguiensis to act as a binding receptor for viral protein and vitellogenin. Fish and Shellfish 

Immunology 74: 295-308.  

5. Runsaeng P., Puengyam P., Utarabhand P., 2 0 1 7 .  A mannose-specific C-type lectin from 

Fenneropenaeus merguiensis exhibited antimicrobial activity to mediate shrimp innate immunity. 

Molecular Immunology 92: 87-98.  

6. Senghoi W., Runsaeng P., Utarabhand P., 2 0 17 .  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.  

7. Utarabhand P., Thepnarong S., Runsaeng P., 2 0 17 .  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 and Shellfish Immunology 69: 236-246.  

8. Chaosomboon A., Phupet B., Rattanaporn O., Runsaeng P., Utarabhand P., 2 0 1 7 . 

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.  

9. Utarabhand P., Rittidach W., Rattanaporn O., Runsaeng P., Hedrick J.L., 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 203: 132-140.  

  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb  

1. Madsari N., Thongsoi R., Utarabhand P., Runsaeng P. 2018. Recombinant protein of clip domain 

serine protease of Fenneropenaeus merguiensis possessed antimicrobial activities. The 4th 

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018 (FAB 2018), Chiang Mai, 1-2 

February 2018, 203-208. 

 
7. ดร. อารตีย2  อรุณเกษร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  อณูพันธุศาสตร+และพันธุวิศวกรรมศาสตร+ 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

311-271 ระบบยEอยอาหารและโภชนาการ 6(2-4-12) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-152 ชีวเคมีมูลฐาน 2((2)-0-4) 

328-201 ชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6) 
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รายวิชา  หน[วยกิต 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน[วยกิต 

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

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-513 อณูชีววิทยาของเซลล+ 3((3)-0-6) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

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

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Yodthong T., Kedjarune-Leggat U., Smythe C., Sukprasirt P., Aroonkesorn A., Wititsuwannakul 

R., Pitakpornpreecha T., 2020. Enhancing activity of pleurotus sajor-caju (Fr.) sing β-1,3-

glucanoligosaccharide (Ps-GOS) on proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-

E1 cells through the involvement of BMP-2/Runx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. 

Biomolecules 10(2): 190. 

 
บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb      

1. Yodthong T., Wititsuwannakul R., Leggat U., Aroonkesorn A., Pitakpornpreecha T. 2018. 

Stimulating Effects of Quebrachitol on Osteoblastic Proliferation and Differentiation through 

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

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

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

2. Obchoei S., Wongkham S., Aroonkesorn A., Suebsakwong P., Suksamrarn A. 2018. Anti-cancer 

effect of cucurbitacin B on cholangiocarcinoma cells. The 6th International Conference on 

Biochemistry and Molecular Biology. Rayong, Thailand, 20-22 June 2018, S1-P-39, 1-7. 
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3. Sangkeaw N., Dechkla M., Wattanasin P., Aroonkesorn, A. 2017. Functional Importance of Surface 

Exposed Loop-Cry4Ba Toxin Domain II: A Potential Recognition Region for Specific Receptors in 

Aedes Mosquitoes. The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 

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

 

8. ดร. วนิศา สะแลแม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   Ph.D.  สาขาวิชา  Biochemistry  

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

311-103 บทนำวิทยาศาสตร+พ้ืนฐานสำหรับ กายภาพบำบัด 4((3)-2-7) 

311-105 ชีวการแพทย+พ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-201 ชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน[วยกิต 

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

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-531 ชีววิทยาโครงสร.าง 2((2)-0-4) 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเป\นและโอมิกส+ 5((4)-3-8) 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) 

328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) 

328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) 

328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) 

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 
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ผลงานทางวิชาการ 
1. Thompson A., Salaemae W., Pederick J., Abell A., Booker G., Bruning J., Wegener K., Polyak S., 

2018. Mycobacterium tuberculosis Dethiobiotin Synthetase Facilitates Nucleoside 

Triphosphate Promiscuity through Alternate Binding Modes. ACS Catalysis 8(11): 10774-10783. 

 
 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb      

1. Pantong W., Churngchow N., Salaemae W., 2019. Characterization of 5,10-

methylenetetrahydrofolate reductase from Neisseria meningitidis. 2019 - The 7th Burapha 

University International Conference on Interdisciplinary Research. Bangsaen Heritage Hotel. 

Chonburi, 27-29 November 2019, 1-4. 

2. Salaemae W., Na-Narong S., Churnchow, N., 2018. Preliminary virtual screening of potential 

inhibitors for chorismate synthase from Neisseria meningitidis. International Bioscience 

Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018). 

Aonang Villa Resort. Krabi, 17-18 September 2018, 1-4. 

3. Salaemae W., Pantong W., Khunmud M., Churngchow N., 2018. Comparative computational 

analysis of substrate binding mode in bacterial and mammalian methylenetetrahydrofolate 

reductase. The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 

2018). Rayong Resort Hotel. Rayong, 20-22 June 2018, S4-P-15:1-9.  

4. Tola A.J., Leelawatwattana L., Salaemae W., Prapunpoj P., 2018. Exploration of proteolytic 

activity of non-human transthyretins on amyloid beta. The International Conference on 

Agriculture and Natural Resources 2018. Kasetsart University Research and Development 

Institute. Bangkok, 26-28 April 2018, 86-89.  

 

9. ดร. สุมาลี อบเชย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด.  สาขาวิชา  ชีวเคมีทางการแพทย+ 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน[วยกิต 

328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต.น 1(0-3-0) 

328-151 ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล 2((2)-0-4) 

328-152 ชีวเคมีมูลฐาน 2((2)-0-4) 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน[วยกิต 
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328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 3((2)-3-4) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  หน[วยกิต 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) 

328-513 อณูชีววิทยาของเซลล+ 3((3)-0-6) 

328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง 3((3)-0-6) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 9((4)-15-8) 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) 

328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) 

328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) 

328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) 

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) 

328-691 วิทยานิพนธ+ 20(0-60-0) 

328-791 วิทยานิพนธ+ 36(0-108-0) 

328-792 วิทยานิพนธ+ 48(0-144-0) 

328-793 วิทยานิพนธ+ 72(0-216-0) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัยตีพิมพ+ในวารสารวิชาการ ย.อนหลัง 5 ปb 

1. Dana P., Saisomboon S., Kariya R., Okada S., Obchoei S., Sawanyawisuth K., Wongkham C., 

Pairojkul C., Wongkham S., Vaeteewoottacharn K., 2020. CD147 augmented monocarboxylate 

transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes 

cholangiocarcinoma migration and invasion. Cellular Oncology 43(2): 211-222.  

2. Setoguchi K., Cui L., Hachisuka N., Obchoei S., Shinkai K., Hyodo F., Kato K., Wada F., Yamamoto 

T., Harada-Shiba M., Obika S., Nakano K., 2017. Antisense Oligonucleotides Targeting Y-Box 

Binding Protein-1 Inhibit Tumor Angiogenesis by Downregulating Bcl-xL-VEGFR2/-Tie Axes. 

Molecular Therapy - Nucleic Acids 9: 170-181.  

3. Cui L., Nakano K., Obchoei S., Setoguchi K., Matsumoto M., Yamamoto T., Obika S., Shimada 

K., Hiraoka N., 2017. Small Nucleolar Noncoding RNA SNORA23, Up-Regulated in Human 

Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Regulates Expression of Spectrin Repeat-Containing 

Nuclear Envelope 2 to Promote Growth and Metastasis of Xenograft Tumors in Mice. 

Gastroenterology 153(1): 292-306.  
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บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ+รวมเลEม ย.อนหลัง 5 ปb      

1. Obchoei S., Wongkham S., Aroonkesorn A., Suebsakwong P., Suksamrarn A. 2018. Anti-cancer 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจัดทำ PLOs ของหลักสูตร 

กลุEมผู.มีสEวนได.สEวนเสีย การวิเคราะห+กลุEม วิธีการได.มาซ่ึงสมรรถนะท่ีจำเป\น 

อาจารย+ในภาควิชา high power/high impact ประชุมและอภิปราย 

ศิษย+ปhจจุบัน low power/high impact สัมภาษณ+ผู.ให.ข.อมูลกลุEมน้ี 10 ราย 

ผู.ใช.บัณฑิต 

- คณะสัตวแพทยศาสตร+ จุฬาลงกรณ+

มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ+ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 - คณะแพทยศาสตร+ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - สถาบันชีววัตถุ 

กรมวิทยาศาสตร+การแพทย+ สธ. 

- ฝÖายวิจัยและพัฒนา บริษัทเบ็ทเทอร+

ฟาร+มEา 

- บริษัท อุบลเกษตรพลังงานจำกัด 

- บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) 

- บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด 

(มหาชน) 

low power/high impact สำรวจผEาน google form 10 ราย 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power/low impact 

 

การนำวิสัยทัศน+และพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการกำหนด

สมรรถนะท่ีจำเป\น 

อว. high power/low impact การกำหนดสมรรถนะท่ีจำเป\นให.มี 5 ด.าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศิษย+เกEา 

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

สมาคมวิทยาศาสตร+แหEงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ+ 

low power/low impact 

low power/low impact 

 

สำรวจผEานแบบสอบถาม 6 คน 

การนำวัตถุประสงค+ของสาขา ฯ มาพิจารณา

ในการกำหนดสมรรถนะท่ีจำเป\น 
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PLOs ของหลักสูตรมหาบัณฑิตชีวเคมี คือ  
PLO 1. บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทางวิทยาศาสตร+และงานวิจัยทางด.านสารผลิตภัณฑ+

ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช 

PLO 2. ใช.เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEางถูกต.อง  

PLO 3. ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรงประเด็น  

PLO 4. ทำงานรEวมกับผู.อ่ืนได.ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 

PLO 5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

PLOs ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตชีวเคมี คือ  
PLO 1. บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทางวิทยาศาสตร+และงานวิจัยทางด.านสารผลิตภัณฑ+

ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช 

PLO 2. สร.างองค+ความรู.ใหมEหรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย+ความต.องการในด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+

น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช  
PLO 3. ใช.เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEางถูกต.อง 

รวดเร็ว และแมEนยำ  
PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรงประเด็น  

PLO 5. ทำงานรEวมกับผู.อ่ืนได.ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ 

 

2. ความสอดคล:องระหว[างวิสัยทัศน2 พันธกิจของสถาบัน และความต:องการของผู:มีส[วนได:ส[วนเสีย กับ PLOs ของ
หลักสูตร 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วิสัยทัศน2 (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา) 
ระดับมหาวิทยาลัย 
เป\นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม  ü     

ท่ีมีความเป\นเลิศทางวิชาการ ü ü     

เป\นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต.และประเทศ  ü     

มุEงสูEมหาวิทยาลัยช้ันนำ 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปb พ.ศ. 2570 ü ü  ü   

ระดับคณะ 
เป\นคณะวิทยาศาสตร+ท่ีมีความเป\นเลิศทางวิชาการ และเป\น 1 ใน 5 

ของอาเซียนด.านการวิจัยในปb 2570 
ü ü  ü   

ระดับหลักสูตร 
เป\นหลักสูตรท่ีสร.างความเป\นเลิศทางด.านชีวเคมี และเป\น 1 ใน 3 ของ

ผู.นําทางด.านการวิจัยสาขาชีวเคมี ของประเทศ ภายในปb พ.ศ. 2570 
ü ü  ü   

พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา) 
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ระดับมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ 1 สร.างความเป\นผู.นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัย

เป\นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต.และประเทศ เช่ือมโยงสูEสังคมและ

เครือขEายสากล 

ü ü ü    

พันธกิจ 2 สร.างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย+ มี

วินัย ใฝÖปhญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ

ประยุกต+ความรู.บนพ้ืนฐานประสบการณ+จากการปฏิบัติ 

ü  ü   ü 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให.เป\นสังคมฐานความรู.บนพ้ืนฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให.ผู.ใฝÖรู.ได.มี

โอกาสเข.าถึงความรู.ได.อยEางหลากหลายรูปแบบ 

ü      

ระดับคณะ 
สร.างบัณฑิตวิทยาศาสตร+ท่ีมีความรู.คูEคุณธรรม ถEายทอดองค+ความรู.และ

ให.บริการวิชาการท่ีถูกต.องทันสมัยสูEสังคม ผลิตงานวิจัยเป\นท่ียอมรับ

ระดับสากล 

ü ü ü ü  ü 

ระดับหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตให.มีความรู. คูEคุณธรรม มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน

ทางชีวเคมี รวมถึงสามารถสร.างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให.เป\นท่ียอมรับ

ใน ระดับสากล 

ü ü ü ü  ü 

อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซ่ือสัตย+สุจริต มี

วินัย ใฝÖปhญญา จิตสาธารณะ 
ü     ü 

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร2แห[งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ2 
To promote growth and development of Biochemistry in 

Thailand, stimulate knowledge sharing and strengthen the 

Thai biochemical community 

ü ü  ü ü ü 

Stakeholder Need 1 : (อว.) 
สมรรถนะท่ีจำเป\น 5 ด.าน (คุณธรรมจริยธรรม ความรู. ทักษะทาง

ปhญญา ทักษะความสัมพันธ+ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ

การวิเคราะห+เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยี) 

ü ü ü ü ü ü 

Stakeholder Need 2 : (มหาวิทยาลัย) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

(คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทาง

วิชาการ/วิชาชีพ) 

ü   ü ü ü 

Stakeholder Need 3 : (คณะ) 
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค+ของคณะวิทยาศาสตร+ คุณธรรมคูE

ปhญญา จิตอาสา ทำงานอยEางมืออาชีพ 
ü  ü  ü ü 

Stakeholder Need 4 : (อาจารย2ในหลักสูตร) 
1. มีทักษะปฏิบัติการพร.อมใช.งาน   ü    

2. มีทักษะการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟhง-พูด)    ü   

3. มีทักษะการเขียน literature review ได.อยEางมีประสิทธิภาพ (โท)    ü   

4. มีทักษะการเขียนบทความทางวิชาการในระดับสากลและข.อเสนอ

โครงการวิจัย (เอก) 
   ü  ü 

5. บูรณาการความรู.ทางชีวเคมีได.อยEางเหมาะสม (โท) ท้ังเชิงกว.างและ

เชิงลึก (เอก) 
ü ü     

6. มีทักษะในการคิด วิเคราะห+ ü      

7. มีทักษะในการทำงานรEวมกันกับผู.อ่ืน     ü  

Stakeholder Need 5 : (Potential employers & ผู:ใช:บัณฑิต กลุ[มท่ี 1 มหาวิทยาลัย) 
1. มีทักษะด.าน Mass spectrometry (คณะสัตวแพทยศาสตร+ 

จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย) 
  ü    

2. มีความรู.ด.านเทคนิคท่ีเป\นนวัตกรรมระดับโมเลกุล เชEน โอมิกส+ตEางๆ 

(คณะสัตวแพทยศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย) 
ü      

3. เขียนต.นฉบับภาษาอังกฤษดี (คณะสัตวแพทยศาสตร+ จุฬาลงกรณ+

มหาวิทยาลัย) 
   ü   

4. มีความรู.และทักษะทางวิชาการ และการทำงานรEวมกับผู.อ่ืน มีจิต

อาสา (คณะสัตวแพทยศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ+) 

ü    ü ü 

5. การประยุกต+ใช.ทักษะทางชีวเคมีและมีการคิดท่ีสามารถบูรณาการ

งานวิจัยกับสาขาอ่ืน เพ่ือตอบสนองกับนโยบายมหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ+) 

 ü ü    

6. ทักษะความรับผิดชอบ ตรงตEอเวลา และ independent (คณะ

แพทยศาสตร+ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) 
     ü 

Stakeholder Need 6 : (Potential employers & ผู:ใช:บัณฑิต กลุ[มท่ี 2 บริษัทเอกชน) 
1. ทักษะทางปฏิบัติการก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานในการศึกษาสารชีว

โมเลกุล เชEน การสกัด การทําบริสุทธ์ิดีเอ็นเอและโปรตีน (สถาบันชีว

วัตถุ กรมวิทยาศาสตร+การแพทย+ สธ.) 

  ü    

2. ทักษะทางปฏิบัติการในหัวข.อ Enzyme technology , DNA 

fingerprinting สำหรับการตรวจเอกลักษณ+สมุนไพร (ฝÖายวิจัยและ

พัฒนา บริษัทเบ็ทเทอร+ฟาร+มEา) 

  ü    
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
3. ความรู.ในหัวข.อ enzyme (บริษัท อุบลเกษตรพลังงานจำกัด) ü      

4. มีทักษะด.าน cell culture (บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย))   ü    

5. มีทัศนคติตEองานท่ีทำดี (โดยไมEเก่ียววEาชอบหรือไมEชอบ) (บริษัท ไค

รโอวิวา (ประเทศไทย)) 
    ü ü 

6. สามารถเรียนรู.งานได.อยEางรวดเร็ว รักการเรียนรู.เพ่ิมเติม มีความคิด

สร.างสรรค+ (บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)) 
ü      

7. มีการคิดท่ีสามารถบูรณาการงานวิจัยกับสาขาอ่ืน (ฝÖายวิจัยและ

พัฒนา บริษัทเบ็ทเทอร+ฟาร+มEา) 
ü ü   ü  

Stakeholder Need 7 : (ศิษย2เก[า) 
1. เพ่ิมการอบรมเก่ียวการใช.งานโปรแกรมสำหรับวิเคราะห+ผล ข.อมูลท่ี

จำเป\น  
ü      

2. เพ่ิมวิชาเลือกเก่ียวกับการใช.โปรแกรมทางสถิติท่ีเก่ียวข.องกับการ

วิเคราะห+ข.อมูล 
ü      

3. ควรเปaดสอนรายวิชาท่ีประยุกต+ใช.เทคนิคด.านชีวเคมีและพ้ืนฐาน

ด.านเซลล+ 
ü      

4. นักศึกษาคิดวEาทักษะการแก.ปhญหา ความคิดสร.างสรรค+ และ

ความคิดเชิงบวกเป\นส่ิงจำเป\นสำหรับการปฏิบัติงานในสาขาชีวเคมี 
ü ü     

5. เพ่ิมทักษะด.าน mass spectrophotoometry ü  ü    

6. เพ่ิมทักษะการใช.ภาษาอังกฤษ    ü   

7. เพ่ิมทักษะการใช.เทคนิคทาง molecular หรือ cell culture รวมถึง

การใช.โปรแกรมทาง molecular, protein structure 
ü  ü    

8. เพ่ิมทักษะการค.นคว.าหาข.อมูลเชิงลึก ü      

Stakeholder Need 8 : (นักศึกษาปñจจุบัน) 
1. ควรมีวิชาท่ีสอนเก่ียวกับ cell culture, ความปลอดภัยใน

ห.องปฏิบัติการ, คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานรEวมกัน 
ü  ü  ü ü 

2. เทคนิคท่ีนักศึกษาชีวเคมีควรปฏิบัติได. เชEน electrophoresis, PCR, 

biochemical calculation, ทักษะการใช.เทคโนโลยีและซอฟแวร+ตEาง 

ๆ 

ü  ü    

3. นักศึกษาต.องการให.ตนเองมีทักษะในการทำปฏิบัติการพ้ืนฐานทาง

ชีวเคมีได.กEอนการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ+ได.ด.วยตนเอง 
  ü    

4. นักศึกษาต.องการให.เปaดสอนรายวิชาท่ีเก่ียวกับการเขียน proposal ü ü  ü   

5. สำหรับรายวิชาปฏิบัติการ นักศึกษาต.องการให.ประเมินทักษะการ

ทำปฏิบัติการเพ่ิมเติมจากการวัดความรู.เพียงอยEางเดียว เชEน อาศัยการ

สอบแลปกร๊ิง การทำ mini-project เป\นต.น 

ü  ü    
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
6. นักศึกษาเห็นวEาควรมีการปรับเน้ือหารายวิชาบางรายวิชาท่ีมีความ

ซ้ำซ.อนกัน 
ü      
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3. ความสอดคล:องระหว[างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2ของดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะ

ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO 1. บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทางวิทยาศาสตร+และงานวิจัย

ทางด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ 

หรือการแพทย+และเภสัช 

ü ü     ü ü  

PLO 2. สร.างองค+ความรู.ใหมEหรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบ

โจทย+ความต.องการในด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำ

เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช (ระดับปริญญา
เอก) 

       ü  

PLO 3. ใช.เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิค

พ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEางถูกต.อง (ระดับ

ปริญญาโท) รวดเร็ว และแม[นยำ (ระดับปริญญาเอก) 

         

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรงประเด็น    ü       

PLO 5. ทำงานรEวมกับผู.อ่ืนได.ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 

   ü  ü    

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+     ü    ü 

หมายเหตุ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงคTของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรTมีดังน้ี 
1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝfรูh มีความเปiนสากล มีทักษะในการเรียนรูhดhวยตนเอง สามารถใชhเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาคhนควhาและแสวงหาความรูh  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรhางสรรคT และสามารถ
ประยุกตTใชhความรูhทางดhานวิชาการ  
1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอยrางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนhนศักยภาพการใชh
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคhนควhา  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบตrอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนTสrวนรวมเปiนกิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหhเขhากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดลhอม  
2.2 มีภาวะผูhนำ มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธT สามารถทำงานรrวมกับผูhอ่ืนไดh สามารถ
แกhป{ญหาและดำเนินงานใหhประสบความสำเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรูhลึกในศาสตรTเฉพาะและรูhรอบในศาสตรTอ่ืน ๆ  
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3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองคTความรูhใหมr สามารถบูรณาการความรูhท่ีไดhจากการศึกษาดhวยตนเองหรือจากการ
คhนควhาวิจัย และนำไปประยุกตTในการพัฒนางานอาชีพของตนไดh  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. ตารางแสดงความสอดคล:องกับความต:องการของผู:มีส[วนได:ส[วนเสียท่ีสำคัญ (เปzนกลุ[มท่ี high power และ/หรือ 
high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร 

 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 SH8 

PLO 1. บูรณาการองค+ความรู.ทางชีวเคมีและศาสตร+ท่ีเก่ียวข.อง 

โดยใช.องค+ความความรู.ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร+ในการแก.ปhญหาโจทย+ทางวิทยาศาสตร+และงานวิจัย

ทางด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ 

หรือการแพทย+และเภสัช 

ü ü ü ü ü ü ü ü 

PLO 2. สร.างองค+ความรู.ใหมEหรือนวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย+

ความต.องการในด.านสารผลิตภัณฑ+ธรรมชาติ สัตว+น้ำเศรษฐกิจ พืช

เศรษฐกิจ หรือการแพทย+และเภสัช (ระดับปริญญาเอก) 

ü ü ü ü ü ü ü ü 

PLO 3. ใช.เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิค

พ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำปฏิบัติการได.อยEางถูกต.อง (ระดับ

ปริญญาโท) รวดเร็ว และแม[นยำ (ระดับปริญญาเอก) 

ü ü ü ü ü ü ü ü 

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได.อยEางถูกต.องและตรงประเด็น  ü ü ü ü ü  ü ü 

PLO 5. ทำงานรEวมกับผู.อ่ืนได.ดี โดยสามารถแสดงและยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีแตกตEางของผู.อ่ืนได. 

ü ü ü ü ü ü  ü 

PLO 6. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร+ ü ü ü ü ü ü  ü 

 
        หมายเหตุ   SH1 หมายถึง อว. 

  SH2 หมายถึง มหาวิทยาลัย 

  SH3 หมายถึง คณะ 

  SH4 หมายถึง อาจารย+ในหลักสูตร  

  SH5 หมายถึง Potential employers & ผู.ใช.บัณฑิต กลุEมท่ี 1 มหาวิทยาลัย 

  SH6 หมายถึง Potential employers & ผู.ใช.บัณฑิต กลุEมท่ี 2 บริษัทเอกชน 

  SH7 หมายถึง ศิษย+เกEา 

  SH8 หมายถึง นักศึกษาปhจจุบัน 
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5. กระบวนการสร,างรายวิชาจาก PLO (เช7น การใช, backward curriculum design หรือ วิธีการอ่ืน ๆ) 

 

ผลลัพธTการเรียนรู,ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Skills  

(Psychomotor) 

Attitude 

(Affective) 

PLO 1. บูรณาการองค1ความรู4ทาง

ชีวเคมีและศาสตร1ท่ีเก่ียวข4อง โดย

ใช4องค1ความความรู4ทางชีวเคมี 

และ/หรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร1ในการแก4ปKญหาโจทย1

ทางวิทยาศาสตร1และงานวิจัย

ทางด4านสารผลิตภัณฑ1ธรรมชาติ 

สัตว1น้ำเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือ

การแพทย1และเภสัช 

K1 – ความรู4ทางชีวเคมีและศาสตร1ท่ีเก่ียวข4อง 

K1.1-ความรู4พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร4างและหน4าท่ีของสารชีว

โมเลกุล 

K1.2-ความรู4เก่ียวกับการสร4างและสลายสารชีวโมเลกุล 

K1.3-ความรู4ทางกลไกทางชีวเคมีข้ันสูง 

K1.4-ความรู4เก่ียวกับอณูชีววิทยาของเซลล1 

K1.5-ความรู4เก่ียวกับหลักโภชนาการ 

K1.6-ความรู4เก่ียวกับการอักเสบระดับต่ำ 

K1.7-ความรู4เก่ียวกับเทคนิคจำเปcนสำหรับงานวิจัยทางชีวเคมี 

K1.8-ความรู4เก่ียวกับเทคนิคท่ีทันสมัยทางพันธุวิศกรรม

ศาสตร1 

K1.9-ความรู4เชิงลึกเก่ียวกับชีววิทยาโครงสร4างของโปรตีน 

K1.10-ความรู4เชิงลึกเก่ียวกับชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด1 

K1.11-ความรู4เชิงลึกเก่ียวกับชีววิทยาของมะเร็ง 

K1.12-ความรู4เชิงลึกเก่ียวกับชีวเคมีของพืช 

K1.13-ความรู4เชิงลึกเก่ียวกับชีวเคมีของสัตว1ทะเล 

K1.14-ความรู4เก่ียวกับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทาง

โปรตีน 

K1.15-ความรู4เก่ียวกับชีวสารสนเทศและโอมิกส1 

S1 - ทักษะการเรียนรู4ด4วยการนำตนเอง (self-

directed learning skills) 

S2 - ทักษะการคิดคำนวณ (numeracy skills) 

S3 - ทักษะการใช4ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

S4 – ทักษะการคิดอย|างเปcนระบบ 

S5 - ทักษะการประยุกต1องค1ความรู4 

S6 – ทักษะการคิด วิเคราะห1 และวางแผน

แก4ปKญหา 

S7 - ทักษะการบูรณาการข4อมูล 

A1 - ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 

A2 - ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช4

เคร่ืองมือทางสถิติ 

A3 - กล4าตัดสินใจและเผชิญปKญหาด4วย

ความคิดบวก 

A4 – มีความช|างสังเกตและใส|ใจใน

รายละเอียด 

A6 - มีความใฝÄรู4 
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ผลลัพธTการเรียนรู,ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Skills  

(Psychomotor) 

Attitude 

(Affective) 

K1.16 ความรู4เก่ียวกับการปฏิบัติการงานวิจัยชีวโมเลกุล 

เซลล1และการแพทย1 

K1.17 ความรู4ในหัวข4อท่ีทันสมัยทางชีวเคมี 

K2 - ความรู4เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1 

K3 - ความรู4เก่ียวกับข4อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 

K4 – ความรู4เก่ียวกับการเรียนรู4โดยใช4งานวิจัยเปcนฐาน 

K5 - ความรู4เก่ียวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร1 

K6 - ความรู4เก่ียวกับแหล|งสืบค4นข4อมูล 

PLO 2. สร4างองค1ความรู4ใหม|หรือ

นวัตกรรมทางชีวเคมีท่ีตอบโจทย1

ความต4องการในด4านสารผลิตภัณฑ1

ธรรมชาติ สัตว1น้ำเศรษฐกิจ พืช

เศรษฐกิจ หรือการแพทย1และเภสัช 

(ระดับปริญญาเอก) 

K1 – ความรู4ทางชีวเคมีและศาสตร1ท่ีเก่ียวข4อง (K1.1-K1.18) 

K1.18-ความรู4เก่ียวกับการสร4างนวัตกรรม 

K2 - ความรู4เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1 

K3 - ความรู4เก่ียวกับข4อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 

K4- การเรียนรู4โดยใช4งานวิจัยเปcนฐาน 

K5 - ความรู4เก่ียวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร1 

K6 – ความรู4เก่ียวกับแหล|งสืบค4นข4อมูล 

 

S1 - ทักษะการเรียนรู4ด4วยการนำตนเอง (self-

directed learning skills)  

S2 - ทักษะการคิดคำนวณ (numeracy skills) 

S3 – ทักษะการใช4ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

S4 – ทักษะการคิดอย|างเปcนระบบ 

S5 - ทักษะการประยุกต1องค1ความรู4 

S6 – ทักษะการคิด วิเคราะห1 และวางแผน

แก4ปKญหา 

S7 - ทักษะการบูรณาการข4อมูล 

S8 - ทักษะการสร4างองค1ความรู4ใหม| 

S9 - ทักษะการคิดริเร่ิม และสร4างสรรค1 

S10 - ทักษะการสร4างสรรค1นวัตกรรม 

A1 - ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 

A2 - ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช4

เคร่ืองมือทางสถิติ 

A3 - กล4าตัดสินใจและเผชิญปKญหาด4วย

ความคิดบวก 

A4 - มีความช|างสังเกตและใส|ใจใน

รายละเอียด 

A5 - มีความม่ันใจในการทำปฏิบัติการด4วย

ตนเอง 

A6 - มีความใฝÄรู4 

A7 - ตระหนักถึงความปลอดภัยต|อตนเองและ

ผู4อ่ืนในการทำปฏิบัติการ 

A8 - ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม

ทางวิทยาศาสตร1 
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(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Skills  

(Psychomotor) 

Attitude 

(Affective) 

S11 - ทักษะการส่ือสารภาษาไทยในเชิง

วิทยาศาสตร1 (ฟKง พูด อ|าน เขียน) 

(communication skills) 

S12 - ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในเชิง

วิทยาศาสตร1 (ฟKง พูด อ|าน เขียน) 

(communication skills)  

S13 - ทักษะเชิงปฏิบัติการทางชีวเคมี 

S14 - ทักษะการทำวิจัยทางชีวเคมี 

A9 - มีความม่ันใจในการสร4างสรรค1ผลงาน

ด4วยตนเอง 

PLO 3. ใช4เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเทคนิค

พ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทำ

ปฏิบัติการได4อย|างถูกต4อง (ระดับ

ปริญญาโท) รวดเร็ว และแม7นยำ 

(ระดับปริญญาเอก) 

K1 – ความรู4ทางชีวเคมีและศาสตร1ท่ีเก่ียวข4อง (K1.1-K1.18) 

K2 - ความรู4เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1 

K3 - ความรู4เก่ียวกับข4อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 

K7 - ความรู4เก่ียวกับเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร1 

K8 - ความรู4เก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี 

K9 - ความรู4เก่ียวกับความปลอดภัยในห4องปฏิบัติการ 

S2 - ทักษะการคิดคำนวณ (numeracy skills) 

S4 – ทักษะการคิดอย|างเปcนระบบ 

S5 – ทักษะการประยุกต1องค1ความรู4 

S13 - ทักษะเชิงปฏิบัติการทางชีวเคมี 

 

 

A1 – ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 

A2 - ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช4

เคร่ืองมือทางสถิติ 

A4 - มีความช|างสังเกตและใส|ใจใน

รายละเอียด 

A5 - มีความม่ันใจในการทำปฏิบัติการด4วย

ตนเอง 

A6- มีความใฝÄรู4 

A7 - ตระหนักถึงความปลอดภัยต|อตนเองและ

ผู4อ่ืนในการทำปฏิบัติการ 

PLO 4. ส่ือสารเชิงวิชาการได4อย|าง

ถูกต4องและตรงประเด็น  

K1 – ความรู4ทางชีวเคมีและศาสตร1ท่ีเก่ียวข4อง (K1.1-K1.18) 

K3 - ความรู4เก่ียวกับข4อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ 

K6 – ความรู4เก่ียวกับแหล|งสืบค4นข4อมูล 

K10 - ความรู4เก่ียวกับการใช4ภาษาไทยในเชิงวิทยาศาสตร1  

S1 - ทักษะการเรียนรู4ด4วยการนำตนเอง (self-

directed learning skills)  

S3 - ทักษะการใช4ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

A1 – ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 

A2 - ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช4

เคร่ืองมือทางสถิติ 
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(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Skills  

(Psychomotor) 

Attitude 

(Affective) 

K11 - ความรู4เก่ียวกับการใช4ภาษาอังกฤษในเชิงวิทยาศาสตร1 

K12 - ความรู4เก่ียวกับการนำเสนองานต|อสาธารณะชน 

K13 – ความรู4เก่ียวกับการเขียนงานทางวิทยาศาสตร1 

S6 – ทักษะการคิด วิเคราะห1 และวางแผน

แก4ปKญหา 

S9 - ทักษะการคิดริเร่ิม และสร4างสรรค1 

S11 - ทักษะการส่ือสารภาษาไทยในเชิง

วิทยาศาสตร1 (ฟKง พูด อ|าน เขียน) 

(communication skills) 

S12 - ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในเชิง

วิทยาศาสตร1 (ฟKง พูด อ|าน เขียน) 

(communication skills)  

S15 – ทักษะการนำเสนองาน 

A10- ตระหนักถึงความสำคัญของการใช4

ภาษาไทยในการส่ือสาร 

A11- ตระหนักถึงความสำคัญของการใช4

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

A12 - มีความม่ันใจในการเขียนงานวิจัยได4

ด4วยตนเอง 

A13 - มีความม่ันใจในการนำเสนองาน 

PLO 5. ทำงานร|วมกับผู4อ่ืนได4ดี 

โดยสามารถแสดงและยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกต|างของผู4อ่ืนได4 

K14 - ความรู4เก่ียวกับหลักการทำงานร|วมกับผู4อ่ืนในฐานะ

ผู4นำและผู4ตามท่ีดี 

S9 - ทักษะการคิดริเร่ิม และสร4างสรรค1 

S16 - ทักษะการทำงานเปcนทีมและการมีมนุษย

สัมพันธ1 

 

A3 - กล4าตัดสินใจและเผชิญปKญหาด4วย

ความคิดบวก 

A14 – ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน

ร|วมกับผู4อ่ืน 

A15 - การรับฟKงและเคารพความคิดเห็นของ

ผู4อ่ืน 

PLO 6. แสดงออกถึงการมี

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร1 

K9 - ความรู4เก่ียวกับความปลอดภัยในห4องปฏิบัติการ  

K5 – ความรู4เก่ียวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร1  

K15 - ความรู4เก่ียวกับกฎระเบียบ กติกา และข4อควรปฏิบัติ

ขององค1กร รวมถึงสังคม 

S16 - ทักษะการทำงานเปcนทีมและการมีมนุษย

สัมพันธ1 

 

A7 - ตระหนักถึงความปลอดภัยต|อตนเองและ

ผู4อ่ืนในการทำปฏิบัติการ 

A8 - ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม

ทางวิทยาศาสตร1 

A16 – ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบขององค1กรและสังคม 
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(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Skills  

(Psychomotor) 

Attitude 

(Affective) 

A17 – มีความเห็นอกเห็นใจและช|วยเหลือ

ผู4อ่ืนเม่ือมีโอกาส 

A18 - แยกแยะความถูกผิดในการทำงานทาง

วิทยาศาสตร1ได4 

A19 – การแสดงออกถึงจิตสาธารณะ 

A20 - มีความซ่ือสัตย1 

  

ตารางการนำความรู4 ทักษะ และ เจตคติ ท่ีวิเคราะห1ได4มาประกอบเพ่ือสร4างเปcนรายวิชา  
 

รายวิชา  /กลุ7มสาระ / Module Knowledge/ Attitude / Skill 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จำนวนหน|วยกิต) 
Knowledge Skill Attitude 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร1      1((1)-0-2) K5,K9,K15 S11,S12,S16 A10,A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-502 การพัฒนาข4อเสนอโครงการวิจัย 1((1)-0-2) K2,K3,K4,K6,K10,K11,K12,K13,K14,

K15 

S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S

12,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A6,A8,A9,A11,A12,,A1

3,A14,A15,A16,A20 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3((3)-0-6) K1.1,K1.2,K5,K6,K10,K11,K14,K15 S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 

328-512 ชีวเคมีข้ันสูง 2((2)-0-4) K1.3,K5,K6,K10,K11,K14,K15 S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 

328-513 อณูชีววิทยาของเซลล1 3((3)-0-6) K1.4,K5,K6,K10,K11,K14,K15 S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 

328-514 หลักโภชนาการ 2((2)-0-4) K1.5,K5,K6,K10,K11,K14,K15 S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 
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(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จำนวนหน|วยกิต) 
Knowledge Skill Attitude 

328-521 เทคนิคจำเปcนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 2((2)-0-4) K1.7,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K14,K15 S1,S3, S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร1 2((2)-0-4) K1.8,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K14,K15 S1,S3, S4,S5,S6,S7,S11,S12,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A14,A15,A16,A2

0 

328-531 ชีววิทยาโครงสร4าง 2((2)-0-4) K1.9,K3,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,

K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S

15,S16 

A1,A2,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A

15,A16,A20 

328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด1 2((2)-0-4) K1.10,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S15,

S16 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง 3((3)-0-6) K1.11,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S15,

S16 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-534 ชีวเคมีของพืช 3((3)-0-6) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S15,

S16 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-535 ชีวเคมีทางทะเล 2((2)-0-4) K1.13,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S15,

S16 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-536 การอักเสบระดับต่ำ 2((2)-0-4) K1.6,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K13

,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S11,S12,S15,

S16 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทาง

โปรตีน 

9((4)-15-8) K1.14,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S13,

S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเปcนและโอมิกส1 5((4)-3-8) K1.15,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S13,

S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 
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(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จำนวนหน|วยกิต) 
Knowledge Skill Attitude 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 1(0-3-0) K1.7,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S11,S12,S13,S1

5,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-552 การทดลองทางชีวเคมี 2(0-6-0) K1.7,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S9,S10,S11,S12,

S13,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-561 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล เซลล1

และการแพทย1 

1(0-3-0) K1.16,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S9,S10,S11,S12,

S13,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-671 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-2-1) K1.1,K1.2,K5,K6,K8,K10,K11,K12,K

13,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S11,S12,S15,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A12,A13,A14,A1

5,A16,A18,A20 

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-2-1) K1.1,K1.2,K5,K6,K8,K10,K11,K12,K

13,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S11,S12,S15,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A12,A13,A14,A1

5,A16,A18,A20 

328-673 สัมมนาทางชีวเคมี 3 1(0-2-1) K1.1,K1.2,K5,K6,K8,K10,K11,K12,K

13,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S11,S12,S15,S16 A1,A6,A8,A10,A11,A12,A13,A14,A1

5,A16,A18,A20 

328-674 สัมมนาทางชีวเคมี 4 1(0-2-1) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-675 สัมมนาทางชีวเคมี 5 1(0-2-1) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-676 สัมมนาทางชีวเคมี 6 1(0-2-1) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 
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รายวิชา  /กลุ7มสาระ / Module Knowledge/ Attitude / Skill 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จำนวนหน|วยกิต) 
Knowledge Skill Attitude 

328-677 สัมมนาทางชีวเคมี 7 1(0-2-1) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8 1(0-2-1) K1.12,K5,K6,K7,K8,K10,K11,K12,K1

3,K14,K15 

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A4,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,

A16,A20 

328-681 หัวข4อพิเศษทางชีวเคมี 1((1)-0-2) K1.17,K5,K6,K10,K11,K12,K14,K15 S1,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S15,S1

6 

A1,A6,A8,A10,A11,A13,A14,A15,A1

6,A20 

328-691 วิทยานิพนธ1 20(0-60-0) K1(1.1-

1.17),K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S13,

S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-692 วิทยานิพนธ1 36(0-108-0) K1(1.1-

1.17),K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S11,S12,S13,

S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,

A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19

,A20 

328-791 วิทยานิพนธ1 36(0-108-0) K1(1.1-

1.18),K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S1

1,S12,S13,S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A

11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,

A19,A20 

328-792 วิทยานิพนธ1 48(0-144-0) K1(1.1-

1.19),K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S1

1,S12,S13,S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A

11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,

A19,A20 

328-793 วิทยานิพนธ1 72(0-216-0) K1(1.1-

1.18),K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, 

K10,K11,K12,K13,K14,K15 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S1

1,S12,S13,S14,S15,S16 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A

11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,

A19,A20 
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ค-2 ข,อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 

ปริญญาโท 

 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน3วยกิต 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

 1) แผน ก 1 36 หน3วยกิต คิดเปKนรLอยละ 100 ของจำนวนหน3วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แผน ก 2 29 หน3วยกิต  

  คิดเปKนรLอยละ 80.55  ของจำนวนหน3วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน2วยกิต 

ร5อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 

ร5อยละ 

100 

การ

กำหนด

ประสบ 

การณWก2อน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝYกงานที่เน5น

การเรยีนรู5หรือ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร2วมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝYกหัดใหม2

หรือ

พนักงาน

ฝYกงาน 

การบรรจุให5

ทำงานหรือ

การฝYกเฉพาะ

ตำแหน2ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝYกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

328-541 พันธุวิศวกรรมและ 

            เทคโนโลยีทางโปรตีน 

9((4)-15-8) - - - ü - - - - - - 

328-691 วิทยานิพนธ1 20(0-60-0) ü          

328-692 วิทยานิพนธ1 36(0-108-0) ü          

หมายเหต ุ มหาวิทยาลัยกำหนดให0ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม@น0อยกว@าร0อยละ  50 ของจำนวนหน@วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข0าดูคำจำกัดความของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได0ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 หัวข0อ คำจำกัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work 

Integrated  Learning : WIL) 

  



 121 

ค-2 ข,อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 

ปริญญาเอก 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน|วยกิต 

รายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

 1) แบบ 1.1 48 หน|วยกิต คิดเปcนร4อยละ 100 ของจำนวนหน|วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แบบ 1.2 72 หน|วยกิต คิดเปcนร4อยละ 100 ของจำนวนหน|วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 3) แบบ 2.1 36 หน|วยกิต  

 คิดเปcนร4อยละ 75 ของจำนวนหน|วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  
 3) แบบ 2.2 57 หน|วยกิต  

 คิดเปcนร4อยละ 79.16 ของจำนวนหน|วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 

รหัสรายวิชา / ช่ือรายวิชา / จำนวนหน7วยกิต 

ร,อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 

ร,อยละ 

100 

การกำหนด

ประสบ 

การณTก7อน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝ{กงานท่ี

เน,นการเรียนรู,

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร7วมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝ{กหัดใหม7

หรือ

พนักงาน

ฝ{กงาน 

การบรรจุให,

ทำงานหรือ

การฝ{ก

เฉพาะ

ตำแหน7ง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝ{กปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

328-541 พันธุวิศวกรรมและ             9((4)-15-8) 

            เทคโนโลยีทางโปรตีน 

   ü       

328-791 วิทยานิพนธ1                36(0-108-0) ü          

328-792 วิทยานิพนธ1                48(0-144-0) ü          

328-793 วิทยานิพนธ1                72(0-216-0) ü          
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หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให4ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม|น4อยกว|าร4อยละ  50 ของจำนวนหน|วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข4าดูคำจำกัดความของการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได4ท่ี  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-

sub?id=171 หัวข4อ คำจำกัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
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ค-3 แบบฟอรTมแสดงร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,ของแต7ละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะท,อนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (Active learning) 

 

จำนวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปìดสอนในหลักสูตร ........33.........รายวิชา 

จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก (Active learning) ........33..........รายวิชา คิดเปcนร4อยละ   ...100....   ของรายวิชาในหลักสูตร 

จำนวนรายวิชาท่ีไม|ได4จัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก (Active learning) ………0……………รายวิชา คิดเปcนร4อยละ   .......0.....   ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

สรุปจำนวนรายวิชาท่ีเปÉดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (Active learning)     ....100......     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร1     1((1)-0-2) - - Case based 75  - 25 100 - 

328-502 การพัฒนาข4อเสนอโครงการวิจัย  

                                                 1((1)-0-2) 

- - - - มี1 Student 

presentation 

(53.33) 

46.67 100 - 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ             3((3)-0-6)   Team based 50   50 100  

 
1 มี social engagement โดยการพานักศึกษาไปศึกษาปqญหาจากชุมชนและโรงงานเพื่อหาโจทยtวิจัยมาเขียนเปuนข0อเสนอโครงการ แต@ไม@ได0นับชั่วโมง 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-512  ชีวเคมีข้ันสูง              2((2)-0-4) - - -ใช4ส่ือ หรือวิดีโอส้ันๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู4 

และ อภิปรายในช้ันเรียน 

-team base learning, 

concept map, class 

discussion  

40 - game และ 

quiz (10%) 

 

50 100 - 

328-513 อณูชีววิทยาของเซลล1           3((3)-0-6) - 20 -ใช4ส่ือ หรือวิดีโอส้ันๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู4 

และ อภิปรายในช้ันเรียน

ในรูปแบบ team base 

learning   

20 - game และ 

quiz (10%) 

 

50 100  

328-514 หลักโภชนาการ                  2((2)-0-4) - 20 -ใช4ส่ือ หรือวิดีโอส้ันๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู4 

และ อภิปรายในช้ันเรียน

ในรูปแบบ team base 

learning   

20 - game และ 

quiz (10%) 

 

50 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-521  เทคนิคจำเปcนสำหรับงานวิจัยชีวเคมี  

                                                 2((2)-0-4) 

- - Team based 10 - Class 

presentation 

& discussion 

(20) 

Think-pair-

share (15) 

Concept 

mapping (5) 

50 100 - 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร1 

                                                 2((2)-0-4) 

10 - Team based 10 - Class 

presentation 

& discussion 

(10) 

Think-pair-

share (15) 

Concept 

mapping (5) 

50 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-551 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวเคมี 

                                                   1(0-3-0) 

- - - - - Lab (83.33) 

Class 

presentation 

& discussion 

(16.67) 

- 100  

328-531 ชีววิทยาโครงสร4าง   2((2)-0-4)   Case-based, team-

based, quiz, 

assignment 

50   50 100  

328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด1   2((2)-0-4) - 30 Case-based 20  ใช4ส่ือ/วิดีโอส้ั 

นๆ 

ประกอบการจั 

ดการเรียนรู4 

การอภิปราย 

ค4นคว4าในช้ันเ 

รียน 20 

30 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-533 ชีววิทยาของมะเร็ง               3((3)-0-6) 13.33 13.33 Paper discussion 13.33 - paper/game

s/quizzes 

(10%) 

50 100  

328-534 ชีวเคมีของพืช          3((3)-0-6) 20 - Team based 10 - Class 

presentation 

& discussion 

(10) 

Think-pair-

share (10) 

50 100  

328-535 ชีวเคมีทางทะเล                  2((2)-0-4) 30 - Team based 20 - Class 

presentation 

& discussion 

(10) 

Think-pair-

share (10) 

30 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-536 การอักเสบระดับต่ำ                                        

2((2)-0-4) 

  Team-based 20  Quiz (3.33) 

and Jigsaw 

(30)  

46.67 100  

328-541  ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทาง

โปรตีน                                   9((4) -15-8) 

- - Team based 4.4 - Lab (44.75) 

Class 

presentation 

& discussion 

(13.4) 

WIL (6.65) 

Think-pair-

share (4.4) 

Concept 

mapping 

(2.2) 

Analysis or 

reaction to 

videos (2.2) 

22 100  

328-542 ชุดวิชาชีวสารสนเทศจำเปcนและโอมิกส1 40  Scenario based 30   30 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

                                               5((4)-3-8) 

328-552 การทดลองทางชีวเคมี            2(0-6-0) 83.33 - - - - Class 

presentation 

& discussion 

16.67) 

- 100  

328-561 ปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยชีวโมเลกุล 

เซลล1และการแพทย1                          1(0-3-0) 

83.33 - - - - Class 

presentation 

& discussion 

16.67) 

- 100  

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

presentation 

(100) 

 100  

328-672 สัมมนาทางชีวเคมี 2              1(0-2-1)      Student 

presentation 

(100) 

 100  

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

presentation 

(100) 

 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

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

presentation 

(100) 

 100  

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

presentation 

(100) 

 100  

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

presentation 

(100) 

 100  

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

presentation 

(100) 

 100  

328-678 สัมมนาทางชีวเคมี 8              1(0-2-1)      Student 

presentation 

(100) 

 100  

328-681 หัวข4อพิเศษทางชีวเคมี    1((1)-0-2) 

     Student 

presentation 

(50) 

50 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน7วยกิต ร,อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู,แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี  

ไม|ได4จัดการเรียนรู4 

แบบเชิงรุก 

 

ร4อยละของวิธีการจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก ระบุร4อยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรู4แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร,อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเน4นทักษะกระบวนการคิด 

เช|น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรู4 ร4อยละ 

328-691 วิทยานิพนธ1                     20(0-60-0)      1002  100  

328-692 วิทยานิพนธ1                   36(0-108-0)      1003  100  

328-791 วิทยานิพนธ1                   36(0-108-0)      1004  100  

328-792 วิทยานิพนธ1                   48(0-144-0)      1005  100  

328-793 วิทยานิพนธ1                   72(0-216-0)      1006  100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให4รายวิชาต4องจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก (active learning) ไม|น4อยกว|าร4อยละ 50 ของจำนวนช่ัวโมงตามหน|วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 

ร4อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร ท้ังน้ี หลักสูตรต4องจัดการเรียนรู4แบบเชิงรุก (active learning) ไม|น4อยกว|า ร4อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 
2-6 นักศึกษาใช+กระบวนการทางวิทยาศาสตร6ฝ8กการคิดระบุป=ญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ลงมือทดลองจริง วิเคราะห6ป=ญหา สรุปผลการทดลอง แก+ไขป=ญหาที่เกิดขึ้นแล+วทำซ้ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร6 
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ค-4 ข,อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 

รหัส – ช่ือชุดวิชา หน7วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธTการเรียนรู,ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู, 

วิธีการวัดและประเมินผล 

328-541 ชุดวิชา

พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีทาง

โปรตีน 

Module: Genetic 

Engineering and 

Protein 

Technologies  

 

9((4)-15-8) หลักการและวิธีการโคลน

น่ิงและพันธุวิศวกรรม การทำ

แผนท่ีดีเอ็นเอ การวิเคราะห1

และหาลำดับนิวคลีโอไทด1 การ

ส|งถ|ายดีเอ็นเอเข4าสู|เซลล1เจ4า

บ4านและการคัดเลือก การผลิต

โปรตีนลูกผสมและการทำ

บริสุทธ์ิ คุณสมบัติทางทางเคมี

และกายภาพของโปรตีน 

ความสัมพันธ1ทางโครงสร4าง

และหน4าท่ีของโปรตีน การม4วน

พับของโปรตีน กลไกการ

ทำงานและจลนศาสตร1ของ

เอนไซม1 การตรึงรูปเอนไซม1 

การใช4เทคนิคพันธุวิศวกรรมใน

การปรับปรุงคุณสมบัติของ

เอนไซม1 การประยุกต1ใช4

เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม1

ลูกผสมในระดับห4องปฏิบัติการ

และอุตสาหกรรม 

ภายหลังการเรียนรายวิชาน้ีนักศึกษาสามารถ 

1. ให4คำนิยามคำศัพท1ท่ีเก่ียวข4องกับพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน 

2. อธิบายโครงสร4างและกลไกการม4วนพับของ

โปรตีน กลไกการทำงานและจลนศาสตร1ของ

เอนไซม1 รวมถึงการยับย้ังการทำงานของเอนไซม1 

3. อธิบายหลักการต|าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องกับการ

โคลนน่ิง การผลิตโปรตีนลูกผสม และการใช4

เทคนิคพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงคุณสมบัติ

ของเอนไซม1 

4. ประยุกต1ใช4ความรู4เร่ืองการโคลนน่ิงและ

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงหรือ

ดัดแปลงคุณสมบัติของโปรตีนหรือเอนไซม1 

5. เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรตีนหรือเอนไซม1

ด้ังเดิมกับโปรตีนหรือเอนไซม1ท่ีผ|านการดัดแปลง

ได4 

6. วางแผนการทำปฏิบัติการอย|างเปcนระบบและ

มีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร1 

7. ทำปฏิบัติการทางชีวเคมีเพ่ือการโคลนน่ิงดีเอ็น

เอเป§าหมาย ผลิตและทำบริสุทธ์ิโปรตีนหรือ

1. Lecture 

2. Active learning เช|น 

Lab, Team-based 

learning, 

Class presentation & 

discussion, WIL, 

Think-pair-share,  

Concept mapping, 

Analysis or reaction 

to videos 

การสอบ 

- การสอบข4อเขียน (4 คร้ัง) 

22%   

- การสอบภาคปฏิบัติ (4 คร้ัง) 

28% 

การประเมินระหว7างการทำ

ปฏิบัติการตลอดภาค

การศึกษา 

- การประเมินขณะทำ

ปฏิบัติการตามเกณฑ1 rubric 

9% 

- การเขียนรายงานผล

ปฏิบัติการ 9% 

- การประเมินการทำ class 

presentation & discussion 

หลังปฏิบัติการ 10% 

การประเมินระหว7างการทำ 

active learning อ่ืน ๆ โดย

ใช, rubric ของแต7ละกิจกรรม 

(22%) เช|น  
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รหัส – ช่ือชุดวิชา หน7วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธTการเรียนรู,ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู, 

วิธีการวัดและประเมินผล 

Principle and method for 

molecular cloning and 

genetic engineering; DNA 

mapping; DNA sequencing 

and analysis; introducing 

cloned genes into host 

cells and screening; 

recombinant protein 

production and 

purification; chemical and 

physical properties of 

proteins; relationship 

between structure and 

functions of protein; 

protein folding; 

mechanism of action and 

kinetics of enzymes; 

enzyme immobilization; 

genetic engineering for 

improvement of enzyme 

characteristics; applications 

of recombinant protein 

เอนไซม1ลูกผสม รวมถึงเพ่ือศึกษาจลนศาสตร1ของ

เอนไซม1ในสภาวะต|าง ๆ ได4อย|างถูกต4อง 

8. วิจารณ1และสรุปผลการทำปฏิบัติการโดยใช4

ความรู4ทางชีวเคมีได4อย|างถูกต4อง 

9. เขียนและนำเสนอข4อมูลผลการทดลองได4อย|าง

ถูกต4อง กระชับ และตรงประเด็น 

10. มีทักษะในการทำงานร|วมกับผู4อ่ืนได4ดีท้ังใน

ฐานะผู4นำและสมาชิกในกลุ|ม 

11. แสดงพฤติกรรมท่ีสะท4อนถึงความซ่ือสัตย1

สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต|อเวลา มีความ

รับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของรายวิชา และมี

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร1 

- Team-based learning,  

- WIL,  

- Think-pair-share,  

- Concept mapping,  

- Analysis or reaction to 

videos,  

- quizzes 
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รหัส – ช่ือชุดวิชา หน7วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธTการเรียนรู,ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู, 

วิธีการวัดและประเมินผล 

and enzyme technologies 

in laboratory and industry 

328-542 ชุดวิชาชี

วสารสนเทศจำเปcน

และโอมิกส1 

5((4)-3-8) ชีวสารสนเทศจำเปcน จีโนมิกส1 

ทรานสคริปโตมิกส1 โปรติโอมิกส1 

เมแทบอโลมิกส1 เพ่ือตอบสนอง

ความต4องการของประเทศด4าน

การแพทย1ครบวงจรและด4าน

อุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Essential bioinformatics, 

genomics, transcriptomics, 

proteomics, and 

metabolomics to address 

country needs focusing on 

medical hub and 

agriculture and 

biotechnology 

ภายหลังการเรียนรายวิชาน้ีนักศึกษาสามารถ 

1. ให4คำจำกัดความ หรือนิยามเก่ียวกับคำศัพท1

ท่ีเก่ียวข4องกับ Genomics Transcriptomics 

Proteomics และ Metabolomics ได4อย|าง

ถูกต4อง 

2. อธิบาย หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานท่ีสำคัญ

ทาง Genomics Transcriptomics 

Proteomics และ Metabolomics ได4อย|าง

ถูกต4อง 

3. ระบุฐานข4อมูลชีวสารสนเทศท่ีสำคัญและ

ประโยชน1ของแต|ละฐานข4อมูลได4อย|างถูกต4อง 

4. พัฒนาแนวทางการแก4ไขปKญหาของโจทย1

ตัวอย|างด4านอุตสาหกรรมการแพทย1ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ของประเทศหรือชุมชน โดยอาศัยความรู4และ

เทคนิคพ้ืนฐานทาง Genomics 

Transcriptomics Proteomics และ 

Metabolomics ได4อย|างเหมาะสม 

5. เช่ือมโยงหลักการและการปฏิบัติเทคนิค

พ้ืนฐานท่ีจำเปcนทาง Genomics 

1. Lecture 

2. Active learning เช|น 

Project-based 

learning, Scenario-

based learning 

1. ประเมินด4วยข4อเขียนเชิง

วิเคราะห1 (30%) 

2. พฤติกรรมการเข4าเรียน 

และการส|งงานท่ีได4รับ

มอบหมายตามขอบเขตท่ีให4

และตรงเวลา (rubric; 

pass/fail) 

3. การนำเสนองานตามท่ี

มอบหมาย (20%) 

4. คุณภาพของช้ินงาน 

project ท่ีได4รับมอบหมาย 

(40%) 

5. การมีส|วนร|วมและวิธีการใน

การอภิปราย/ซักถาม (10%) 
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รหัส – ช่ือชุดวิชา หน7วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธTการเรียนรู,ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู, 

วิธีการวัดและประเมินผล 

Transcriptomics Proteomics และ 

Metabolomics ได4อย|างมีประสิทธิภาพ 

6. ทำปฏิบัติการทาง Genomics 

Transcriptomics Proteomics และ 

Metabolomics ได4อย|างถูกต4อง 

7. ใช4โปรแกรมคอมพิวเตอร1และข4อมูลท่ีปรากฎ

ในฐานข4อมูลชีวสารสนเทศ สำหรับศึกษาเชิงลึก

หรือการวิจัยด4าน Genomics 

Transcriptomics Proteomics และ 

Metabolomics ได4อย|างถูกต4อง 

8. แสดงการคิดเชิงวิพากษ1ด4านการวิจัยทาง 

Genomics Transcriptomics Proteomics 

และ Metabolomics ได4 

9. สะท4อนการเรียนรู4ของตนเอง และให4ข4อมูล

ป§อนกลับแก|ผู4อ่ืนเพ่ือการพัฒนาได4 

10. ส่ือสารข4อมูลด4านโอมิกส1และข4อมูลพ้ืนฐาน

ท่ีเก่ียวข4อง ด4วยการเขียนและพูดเชิงวิชาการ 

11. แสดงความรับผิดชอบและการมีจริยธรรมใน

การเรียนรู4 
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ภาคผนวก ง 

ง-1 ข-อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9ว:าด-วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
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