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ปรัชญาของหลกัสูตร 
พฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์เพ่ือ

สร้างสรรคค์วามรู้ งานวจิยั และนวตักรรมทางกายวภิาคศาสตร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางกายวภิาคศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO 2 สามารถวเิคราะห์ความรู้ดา้นกายวิภาคศาสตร์เพ่ือการพฒันางานวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ และสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ 

ได ้
PLO 3 สามารถวเิคราะห์แกปั้ญหาโดยใชอ้งคค์วามรู้ทางกายวภิาคศาสตร์ได ้
PLO 4 สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารเชิงวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO 5 แสดงออกถึงภาวะความเป็นผูน้ าและการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
PLO 6 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ 
PLO 7 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ทางกายวภิาคศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO 8 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                 36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 
    - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 11 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  7 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   11 หน่วยกติ 

321-611 มหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์  2((2)-0-4) 
 (Human Gross Anatomy) 
321-612 ปฏิบติัการมหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์  3(0-9-0) 
 (Practical Human Grosss Anatomy) 
321-631 เน้ือเยือ่วทิยาเชิงหนา้ท่ี  2((1)-3-2)  
 (Functional Histology) 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย ์  3((2)-3-4) 
 (Human Nervous System)  
321-681 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 1  1(0-2-1)* 
 (Seminar in AnatomyI) 
321-682 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in AnatomyII) 
หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก                           7 หน่วยกติ 

321-654    ชุดวชิาเทคนิคการวจิยัในเซลลแ์ละเน้ือเยือ่         5((4)-2-9)  
  Module : Techniques in Cell and Tissue Research 
321-621    พฒันาการของมนุษย ์         2((2)-0-4) 
 (Human Development) 

3. หมวดวชิาสัมมนา   

321-681 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 1   1(0-2-1)* 
 (Seminar in AnatomyI) 
321-682 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
 (Seminar in AnatomyII) 
หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 



4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  20 หน่วยกติ 

321-691 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 (Thesis) 
321-692 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรสถิต ิ
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั  3((3)-0-6) 
 (Applied Statistics for Research) 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 
318-501 ชีววทิยาโมเลกลุส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology for Biological Science) 
318-503 ชีวสารสนเทศ1  2((1)-2-3) 
 (Bioinformation I) 
318-508 บทบาทการท างานของจีโนมิก  2((2)-0-4) 
 (Functional Genomics) 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรชีวเคม ี
328-507 เทคนิคอณูชีววทิยา  2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology Techniques) 
328-601 พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ  2((2)-0-4) 
 (Molecular Genetics)  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรเภสัชวทิยา 
336-500 บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยพ้ื์นฐาน  3((3)-0-6) 
 (Integrated Basic Biomedical Sciences) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
    321-681 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 1* 1 หน่วยกิต 
     (Seminar in Anatomy I) 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
    321-682 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 2* 1 หน่วยกิต 
     (Seminar in Anatomy II) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
     รวมทั้งหมด   36 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 321-611  มหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์ 2 หน่วยกิต 
      (Human Gross Anatomy) 
    321-612  ปฏิบติัการมหกายวภิาคศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
      (Practical Human Gross Anatomy) 
      วชิาเลือก    2 หน่วยกิต 
        รวม  7 หน่วยกติ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 321-631  เน้ือเยือ่วทิยาเชิงหนา้ท่ี  2 หน่วยกิต 
      (Functional Histology) 
    321-641  ระบบประสาทของมนุษย ์  3 หน่วยกิต 
      (Human Nervous System) 

   321-654  ชุดวชิาเทคนิคการวจิยัในเซลล ์ 5  หน่วยกิต 
และเน้ือเยือ่     

 Module : Techniques in Cell and Tissue  
       Research 

    321-681  สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 1* 1 หน่วยกิต 
      (Seminar in Anatomy I) 
      วชิาเลือก    10 หน่วยกิต 
        รวม  10 หน่วยกติ 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 321-682  สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร์ 2 1 หน่วยกิต 
      (Seminar in Anatomy II) 
    321-691  วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
      (Thesis) 
        รวม  10 หน่วยกติ 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 321-691  วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
      (Thesis) 
        รวม  9 หน่วยกติ 
       รวมทั้งหมด  36 หน่วยกติ 
 หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน
และการถาม-ตอบ

2) การสอนโดยการสาธิตและฝึก
ภายในห้องปฏิบัติการ

3) มอบหัวข้อเร่ืองค้นคว้าและท า
รายงาน

4) การอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดย
ให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ

5) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์

6) การแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้ง
ทฤษฎีและปฏบิัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค

3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน

4) ประเมินจากรายงานที่ให้
ค้นคว้า

5) ประเมินจากการตอบค าถามใน
รายวิชาสัมมนาและการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO 2 ส าม ารถ วิ เค รา ะ ห์
ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์
เพื่อการพัฒนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตว์
น้้าเศรษฐกิจได้ 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน
และการถาม-ตอบ

2) การสอนโดยการสาธิตและฝึก
ภายในห้องปฏิบัติการ

3) มอบหัวข้อเร่ืองค้นคว้าและท า
รายงาน

4) การอภิปรายหน้าชัน้เรียน โดย
ให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเปน็ส าคัญ

5) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์

6) การแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้ง
ทฤษฎีและปฏบิัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค

3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน

4) ประเมินจากรายงานที่ให้
ค้นคว้า

5) ประเมินจากการตอบค าถามใน
รายวิชาสัมมนาและการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO 3 ส าม ารถ วิ เค รา ะ ห์
แก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้
ทางกายวิภาคศาสตร์ได้ 

1) การจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยชาว
ต่างประเทศของคณะวทิยาศาสตร์

2) การเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

1) การประเมินผลโดยการสอบ
ข้อเขียนและการน าเสนอปาก
เปล่า

2) การประเมินผลโดยการให้
นักศึกษาน าเสนอผลงาน

3) การประเมินผลโดยการสรปุ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3) การน าเสนอผลงานในห้องเรียนด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) การน าเสนอผลงานในระดับชาติ/
นานาชาต ิ

หัวข้อ 
ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 

4) การประเมินผลโดยการ
น าเสนอ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

5) การประเมินผลจากการ
รายงาน 
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

PLO 4 ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารเชิงวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และ
การถาม-ตอบ 

2) การสอนโดยการสาธิตและฝกึภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

3) มอบหัวข้อเร่ืองค้นคว้าและท า
รายงาน 

4) การอภิปรายหน้าชัน้เรียน โดยให้
ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องมาใช้ในการท า
วิทยานพินธ ์

6) การแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกบั
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้ง
ทฤษฎีและปฏบิัติ โดยการสอบ
ย่อย และให้คะแนน 

2) ประเมินผลจากการทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน 

4) ประเมินจากรายงานที่ให้
ค้นคว้า5ประเมินจากการตอบ
ค าถามใน    

5) รายวิชาสัมมนาและการสอบ 
ป้องกันวิทยานิพนธ์  

6) การประเมินผลจากการ
รายงาน 
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

PLO 5 แสดงออกถึ งภาวะ
ความเป็นผู้น้าและการท้างาน
ร่วมกันเป็นทีม   
 

1) สอดแทรกเนื้อหาความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการเข้า
ใจความหลากหลายทางสังคมใน
การเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและ
การท าวิทยานิพนธ์  

2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3) มีกิจกรรมกลุ่ม 
4) แนะแนวทางให้นักศึกษาประเมิน

และปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิ- 
ภาพในการปฏบิัติงานระดบัสูงได้ 

1) ประเมินผลจากงานในภาพรวม 
ของกลุ่มและงานตามบทบาท 
หน้าที่ของผู้เรียน 

2) ประเมินตนเอง (peer) และ 
ประเมินซึ่งกันและกัน 

3) สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน

และ 
นอกห้องเรียน 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์สุขภำพและวทิยำศำสตร์ประยุกต์/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำยวภิำคศำสตร์ 

321-611 มหกำยวภิำคศำสตร์ของมนุษย์ 2((2)-0-4) 
(Human Gross Anatomy) 
วิเคราะห์โครงสร้างของอวยัวะต่างๆ กลา้มเน้ือ กระดูก ขอ้ต่อ เส้นเลือดและเส้นประสาทท่ีมาเล้ียง และการ

ถ่ายเทของระบบน ้ าเหลือง หนา้ท่ีในแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย ์สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการ
คน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Analyze structure of organs, muscles, bones, joints, blood and nerve supplies and the lymphatic drainage, the 
function in each region of the human body; proficiency in using technology information and English for online 
information searching and communication 
321-612 ปฏิบัตกิำรมหกำยวภิำคศำสตร์ของมนุษย์ 3(0-9-0) 

(Practical Human Gross Anatomy) 
ช าแหละ กลา้มเน้ือ กระดูก ขอ้ต่อ หลอดเลือด ระบบประสาทและการไหลเวียนของน ้ าเหลืองใน อาจารยใ์หญ่ 

สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล ติดต่อส่ือสาร และทกัษะความเป็นผูน้ าในการท างาน
เป็นทีม  

Dissect muscles, bones, joints, blood and nerve supplies and the lymphatic drainage in cadavers; proficiency in 
using technology information, English for online information searching and communication and  leadership for teamwork 
collaboration 
321-621 พฒันำกำรของมนุษย์ 2((2)-0-4) 

(Human Development) 
ความรู้เก่ียวกบั พฒันาการของตวัอ่อน เน้ือเยือ่พ้ืนฐานของร่างกายการก่อตวัของอวยัวะในแต่ละระบบ และความ

ผิดปกติแต่ก าเนิด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ในการค้นควา้ข้อมูล และติดต่อส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Knowledge of the embryonic development, the basic tissue formation, the systemic organogenesis and the 
congenital malformations; proficiency in using technology information and English for online information searching and 
communication 
321-631  เน้ือเย่ือวทิยำเชิงหน้ำที่ 2((1)-3-2)

(Functional Histology) 
องคป์ระกอบของเซลล์และเน้ือเยื่อ ในแต่ละอวยัวะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Cll and tissue components in each organ under microscopes; proficiency in using technology information and 

English for online information searching and communication 



 

321-641 ระบบประสำทของมนุษย์ 3((2)-3-4) 
 (Human Nervous System) 
 โครงสร้างและการท างานของระบบประสาท เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลงั โพรงสมอง น ้ าสมองและน ้ าไขสัน
หลงั ระบบเลือดท่ีมาเล้ียง สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล ติดต่อส่ือสาร และทกัษะ
ความเป็นผูน้ าในการท างานเป็นทีม  
 Structure and functions of the nervous system, meninges, ventricles, cerebrospinal fluid and blood supply; 
proficiency in using technology information, English for online information searching and communication and  leadership 
for teamwork collaboration 
321-654 ชุดวชิำเทคนิคกำรวจิยัในเซลล์และเน้ือเย่ือ  5((4)-2-9) 
 Module : Techniques in Cell and Tissue Research 
 เทคนิคในระดบัเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ ในการท าวิจยั สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้
ขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Knowledge involved with techniques in the level of cell and tissue research experiments; proficiency in using 
technology information and English for online information searching and communication 
321-681 สัมมนำทำงกำยวภิำคศำสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Anatomy I) 
 การวิเคราะห์ และน าเสนอผลงานตีพิมพ์ ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสาร  
 Analysise and presentation of  research articles related to thesis; using technology information and English for 
online information searching and communication 
321-682 สัมมนำทำงกำยวภิำคศำสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in AnatomyII) 
 การวิเคราะห์ และน าเสนอผลงานตีพิมพ ์ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์และ/หรือการเสนอความกา้วหน้า
ของวทิยานิพนธ์ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสาร     
 Analysis and presentation of  research articles related to thesis and/ or progress report of the thesis; using 
technology information and English for online information searching and communication 
321-691 วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
 (Thesis) 
 คิดริเร่ิม คน้ควา้ วิจยั วิเคราะห์ น าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจยั ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Create, review literatures, conduct research, analyze, present and publish research articles under supervision of 
thesis advisor; using technology information and English for online information searching and communication effectively 
321-692 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 คิดริเร่ิม คน้ควา้ วิจยั วิเคราะห์ น าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจยั ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  



 

 Create, review literatures, conduct research, analyze, present and publish research articles under supervision of 
thesis advisor; using technology information and English for online information searching and communication 
effectively 
รำยวชิำทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรสถิต ิ
347–532 สถิตปิระยุกต์ส ำหรับกำรวจิยั 3((3)-0-6) 
 (Applied Statistics for Research) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเสน้เชิงอยา่งง่าย การวเิคราะห์
การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ การทดสอบไคก าลงัสอง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 Introduction to data analysis; normal distribution; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; 
one way analysis of variance; correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression analysis; Chi-
square test; computer software applications  
รำยวชิำทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรเทคโนโลยชีีวภำพโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ  
318-501 ชีววทิยำโมเลกลุส ำหรับวทิยำศำสตร์ชีวภำพ 2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology for Biological Science) 
 เทคโนโลยีหลกัท่ีใชศึ้กษาจีโนม การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการหาสาเหตุ วินิจฉัย และรักษาโรคในพืชและสัตว ์
วธีิการอ่านล าดบัเบส การจดัเรียง วิเคราะห์หนา้ท่ี และโครงสร้างบนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถ่ายทอดคุณลกัษณะ และ
โรค การคน้หายนีเป้าหมาย  
 The key genomic technologies; computational approaches for prognostics, diagnostics, and treatment of plant 
and animal diseases; How to sequence, assemble, and analyze the function and structure of genomes; explore methods for 
determining the heritability of traits & diseases; how to identify target genes 
318-503 ชีวสำรสนเทศ1 2((1)-2-3) 
 (Bioinformatics I) 
 การใชบ้ลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพนัธ์ุ การออกแบบไพร์เมอร์ การท านายยีนเป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอ 
การท านายและวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน การท านาย ปฏิสัมพนัธ์ของโปรตีนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคน้หา
และวเิคราะห์ ความแตกต่างทางพนัธุกรรมดว้ยซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส การศึกษาความสมัพนัธ์ของพนัธุกรรมทัว่ทั้งจีโนม  
 Using local blast; phylogenetic tree; primer design; microRNA target prediction; protein structures prediction 
and analysis; protein-protein interaction prediction and analysis using computer programs; searching and analyzing of 
variants by open source software; genome-wide association studies 
318-508 บทบำทกำรท ำงำนของจโีนมกิ 2((2)-0-4) 
 (Functional Genomics) 
 การใชข้อ้มูลจีโนมิกส์เพื่อศึกษายนีและการแสดงออกของยนีจ านวนมาก (ครอบคลุมระดบัจีโนม และ ระบบใน
วงกวา้ง) ยนีทรานสคริปต ์การแปลงรหสัเป็นโปรตีน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโปรตีน และเทคนิคท่ีใหข้อ้มูลคร้ังละมากๆ  
 Using genomic data to study gene expression and function on a global scale (genome-wide or system-wide) , 
gene transcription, translation and protein-protein interactions; high-throughput methods 
 
 
 



 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรชีวเคม ี
328-507 เทคนิคอณูชีววทิยำ 2((2)-0-4) 
 (Molecular Biology Techniques) 
 การแยกและวเิคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากส่ิงมีชีวติ การสงัเคราะห์กรดนิวคลีอิคในหลอด 
ทดลองและการท าให้กลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการแยกโคลนท่ีสนใจ เทคนิค PCR และการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางชีววทิยาโมเลกลุเพ่ืองานดา้นต่างๆ อาทิการแพทยแ์ละเกษตรกรรม 
 Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro synthesis of nucleic acids and gene 
mutagenesis, technique of gene cloning and screening the clone of interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) 
and applications of techniques in molecular biology in many works such as  in medicine and agriculture 
328-601   พนัธุศำสตร์ระดบัโมเลกลุ 2((2)-0-4) 
 (Molecular Genetics) 
 สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของสารพนัธุกรรม ความบกพร่องทางพนัธุกรรม องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของชุดยีนในออร์แกนแนลและเซลลโ์พรคาริโอดยีนท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ้และกลไกการสลบั ท่ีของขอ้มูลยีน การควบคุม
การแสดงออกของยนีในเซลลร์ะดบัทรานสคริปชัน่และทรานสเลชัน่ ความรู้พ้ืนฐานในดา้นเทคนิคของอณูชีววทิยา 
 Study of chemical and physical properties of genetic materials, DNA mutations, genome components and 
organization in cellular organelles and prokaryotic cells,transposable genetic elements, genetic recombination mechanism, 
control of gene expression at transcriptional and translational levels, basic knowledge of molecular biology techniques 
รำยวชิำทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรเภสัชวทิยำ 
336-500 บูรณำกำรวทิยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์พื้นฐำน 3((3)-0-6) 
 (Integrated Basic Biomedical Sciences) 
 โครงสร้างและการท างานของเซลลอ์อร์แกเนลล ์การส่ือสารระดบัเซลล ์วฏัจกัรของเซลล ์โปรแกรมการตายของ
เซลล ์โครงสร้างการท างานและการควบคุมสารพนัธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีนพฒันาการของมนุษย ์หน้าท่ี
และการท างานของระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบไต และการควบคุมสมดุลน ้ าและเกลือแร่ ระบบภูมิคุม้กนั การ
ติดเช้ือจุลชีพ  
 Structure and function of cells; organelles; cell communication; cell cycle; program cell death; structure, 
function and regulation of genetic materials, regulation of gene expression; human development; structure and function of 
peripheral nervous system; central nervous system; cardiovascular system; hematopoietic system; respiratory system; 
gastrointestinal system; endocrine system; reproductive system; renal and water-electrolyte balance control system; 
immune system; microbial infection 
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