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ปรัชญาของหลกัสูตร 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและทักษะในการทาํปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีท่ีทันสมยั  โดยจัด

การศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานเหตุและผล 
สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้เพื่อพฒันาการทาํงานและงานวจิยัดา้นชีวเคมี 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 บูรณาการองคค์วามรู้ทางชีวเคมีและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชอ้งคค์วามความรู้ทางชีวเคมี และ/หรือกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทยท์างวิทยาศาสตร์และงานวิจยัทางด้านสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สัตวน์ํ้ า
เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ หรือการแพทยแ์ละเภสชั 

PLO 2 ใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีในการทาํปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3 ส่ือสารเชิงวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 4 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ โดยสามารถแสดงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้นได ้
PLO 5 แสดงออกถึงการมีจริยธรรมทางวทิยาศาสตร์ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร  

  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 
    - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 14 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  2 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  20 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั แบบ ก 2  14 หน่วยกติ 

328-501 จริยธรรมทางวทิยาศาสตร์  1((1)-0-2) 
 Ethics in Sciences 
328-521 เทคนิคจาํเป็นสาํหรับงานวจิยัชีวเคมี  2((2)-0-4) 
 Essential Techniques for Biochemical Research 
328-541 ชุดวชิาพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยทีางโปรตีน  9((4)-15-8) 
 Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 
328-551 ปฏิบติัการสาํหรับงานวจิยัชีวเคมี  1(0-3-0) 
 Laboratory for Biochemical Research 
328-671 สมัมนาทางชีวเคมี 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry I 

2. หมวดวชิาเลือก                           2 หน่วยกติ 

328-511 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ  3((3)-0-6) 
 Integrated Biochemistry 
328-512 ชีวเคมีขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 Advanced Biochemistry 
328-513 อณูชีววทิยาของเซลล ์  3((3)-0-6) 
 Molecular Biology of Cell 
328-514 หลกัโภชนาการ  2((2)-0-4) 
 Principles of Nutrition 
328-531 ชีววทิยาโครงสร้าง  2((2)-0-4) 
 Structural Biology 
328-532 ชีวเคมีของโปรตีนอะมิลอยด ์  2((2)-0-4) 
 Biochemistry of Amyloid Proteins 
328-533 ชีววทิยาของมะเร็ง  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 
328-681 หวัขอ้พิเศษทางชีวเคมี  1((1)-0-2) 
 Special Topics in Biochemistry 

3. หมวดวชิาสัมมนา   

328-672 สมัมนาทางชีวเคมี 2**  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry II 
328-673 สมัมนาทางชีวเคมี 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry III 
328-674 สมัมนาทางชีวเคมี 4  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry IV 
328-675 สมัมนาทางชีวเคมี 5   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry V 
328-676 สมัมนาทางชีวเคมี 6  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VI 
328-677 สมัมนาทางชีวเคมี 7   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VII 
328-678 สมัมนาทางชีวเคมี 8  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VIII 
** เป็นวชิาเลือกในระดบัปริญญาโท แผน ก2 แต่เป็นวชิาบงัคบัในระดบัปริญญาเอก แผน 2.2 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  20 หน่วยกติ 

328-691    วทิยานิพนธ์  20(0-60-0) 
 Thesis 
328-692    วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายวชิา  
1 1 328-501 จริยธรรมทางวทิยาศาสตร์                   1((1)-0-2)* 

328-671 สมัมนาทางชีวเคมี 1                            1(0-2-1)*  
328-692 วทิยานิพนธ์                                         9 
                                                           รวม         9 หน่วยกิต 

 2 328-672 สมัมนาทางชีวเคมี 2                             1(0-2-1)* 
328-692 วทิยานิพนธ์                                         9 
                                                           รวม         9 หน่วยกิต 

2 1 328-692 วทิยานิพนธ์                                         9 
                                                           รวม         9 หน่วยกิต 

 2 328-692 วทิยานิพนธ์                                               9 
                                                           รวม         9 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 
 

แผน ก 2 

 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายวชิา  
1 1 328-501 จริยธรรมทางวทิยาศาสตร์                     1((1)-0-2) 

328-521 เทคนิคจาํเป็นสาํหรับงานวจิยัชีวเคมี     2((2)-0-4) 
328-551 ปฏิบติัการสาํหรับงานวจิยัชีวเคมี          1(0-3-0) 
หมวดวชิาเลือก                                                    2 หน่วยกิต 
                                                            รวม         6 หน่วยกิต 

 2 328-541 ชุดวชิาพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยี   9((4)-15-8) 
ทางโปรตีน         
328-671 สมัมนาทางชีวเคมี 1                              1(0-2-1) 
328-691 วทิยานิพนธ์                                           1 
                                                            รวม          11 หน่วยกิต 

2 1 328-672 สมัมนาทางชีวเคมี 2                               1(0-2-1) 
328-691 วทิยานิพนธ์                                            9 
                                                            รวม          10 หน่วยกิต 

 2 328-691 วทิยานิพนธ์                                           10 
                                                            รวม          10 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 บูรณาการองค์ความรู้ทาง
ชีวเคมีและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง 
โดยใช้องค์ความความ รู้ท าง
ชีวเคมี และ/หรือกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
โจท ย์ท างวิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะ
งานวิจัยทางด้านสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ สัตว์น ้าเศรษฐกิจ พืช
เศรษฐกิจ หรือการแพทย์และ
เภสัช 

1. อาศัยการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้
จากชุมชนหรือภาคอุตสาหรรม แล้วให้
นักศึกษาคิดโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
2. อาศยัการสอนหลายรูปแบบในรายวิชา
ตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย การ
นาํเสนอ การทดลอง การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง การเขียนรายงาน
3. การสอนรายวิชา โดยเน้นผู ้เรียนเป็น
ศูนยก์ลาง
4. จดัให้มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การ
สมัมนา การจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์
5. จดัให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทกัษะการคิด
วเิคราะห์  ผา่นการวางแผนงานและการทาํ
วิจยั แบบกลุ่มหรือโดยตนเองในรายวิชา
ปฏิบติัการ
6. การนําเสนอรายงานความก้าวหน้า
งาน วิจัย เพื่ อวิท ยานิ พ น ธ์  เพื่ อ รับ การ
ป ระเมิ น แล ะคําแน ะนํา  สํ าห รับ การ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ขั้ น ต่ อ ไ ป   จ า ก
คณ ะกรรม การบ ริห ารห ลัก สู ตรแล ะ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์

1. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียน
ในการเรียนรายวิชา การทํารายงาน
การใหส้มัมนา การนาํเสนองาน
2. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
3. ประเมินผลจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การสอบวดัคุณสมบัติ
และการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

PLO 2 ใ ช้ เค ร่ื อ ง มื อ พื้ น ฐ าน 
เคร่ืองมือที่ทันสมัยและเทคนิค
พื้ นฐานทางชีวเคมี ในการท า
ปฏิบัตกิารได้อย่างถูกต้อง 

1. การเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เพื่อฝึกฝน
ทกัษะการนาํเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีมา
ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
ผลงานวจิยั

1. ป ระ เมิ น ผ ล จากการส อ บ ส อ บ
ภาคปฏิบติั
2. ป ร ะ เมิ น ผ ล จ าก ทั ก ษ ะ ก าร ทํ า
ปฏิบติัการในรายวชิาวทิยานิพนธ์

PLO 3 ส่ื อสาร เชิ งวิชาการได้
อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 

1. กาํหนดให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยัใน
ท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศ และ/หรือ
ระดบัต่างประเทศ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
2. จดัให้มีกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองาน
ในรายวชิาท่ีสอนตามหลกัสูตร
3. จดัให้มีกิจกรรมหรือใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมท่ีหลกัสูตร คณะหรือมหาวิทยาลยั
จดัข้ึน
4. การเรียนรายวชิาสมัมนา
5. จัดกิจกรรมทางวิชาการเป็นกลุ่มตาม

1. ประเมินผลจากการนาํเสนอผลงาน
ในท่ีประชุมวชิาการ
2. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา ท่ี
มีการส่งเสริมการทาํงานกลุ่ม
3. ประเมินผลจากความพึงพอใจของ
สาธารณชนต่อกิจกรรมการใหบ้ริการ
ทางวชิาการท่ีจดั
4. ประเมินผลการนาํเสนอสัมมนาใน
ร า ย วิ ช า สั ม ม น า  ห รื อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของการทําวิจัยเพ่ือ
วทิยานิพนธ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

สาขาเฉพาะทาง เช่น Journal Club, Lab 
meeting 

PLO 4 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี
โดยสามารถแสดงและยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน
ได้ 

1. จดัให้มีกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองาน 
ใน รายวิชาท่ี สอน ต าม ห ลักสูตร แล ะ
สมัมนา 
 

1. ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู ้นํา 
การรับ ฟั งความ คิด เห็ น ข องผู ้อ่ื น 
สามารถทาํงานด้วยตนเองและ/หรือ
เป็นทีมได้ สามารถวิเคราะห์และ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดจ้ากการให้/เขา้
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  สั ม ม น าแ ล ะ
กิจกรรมต่าง ๆ และประเมินผลจาก
วชิาวทิยานิพนธ์ 

PLO 5 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
จริยธรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1. สอนโดยใชก้รณีศึกษาในรายวชิา Ethics 
in Sciences 
2. สร้างวฒันธรรมการมีระเบียบวินัย โดย
มีอาจารยเ์ป็นตน้แบบ และเน้นการเขา้ชั้น
เรียนใหต้รงเวลา 
3. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ในการสอนทุก
รายวชิา  
4. มีการยกยอ่งนกัศึกษาท่ีทาํดี เสียสละ 
5. ฝึกฝนความรับผิดชอบ โดยจัดให้ มี
กิจกรรมกลุ่ม   รวมทั้งให้รู้หน้าท่ีการเป็น
ผูน้ําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม ในรายวิชา
ปฏิบติั สมัมนา และวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากคาํตอบท่ีแสดงทรรศน
คติของผูเ้รียน 
2. ประเมินความรับผิดชอบ  การมี
ระเบียบวินัย  จากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน  การส่งงานท่ีได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  ห รื อ ส่ ง ร า ย ง า น
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ทํ า วิ จั ย เ พ่ื อ
วทิยานิพนธ์ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
3. ประเมินความซ่ือสัตย์ จริยธรรม 
จากจํานวนการทุจริตในการสอบ  
และการลอกเลียนผลงานวิจัยของ
ผูอ่ื้น 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์สุขภำพและวทิยำศำสตร์ประยุกต์/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำชีวเคม ี

328-501 จริยธรรมทำงวทิยำศำสตร์ 1((1)-0-2) 
Ethics in Sciences 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์ การเป็นพ่ีเล้ียง การเป็นผูแ้ต่งและผูอ่้านงาน การใชส้ัตวท์ดลองใน

งานวทิยาศาสตร์ การท างานวจิยัร่วมกบัผูอ่ื้น การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น การเก็บขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 
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 
328-512 ชีวเคมขีั้นสูง (วชิำบังคบัในระดบัปริญญำเอก วชิำเลือกในระดบัปริญญำโท) 2((2)-0-4) 

Advanced Biochemistry 
เมแทบอลิซึมขั้นสูงของลิโปโปรตีน และความเช่ือมโยงกบัสุขภาพ การควบคุมระบบฮอร์โมน การควบคุมวถีิเม

แทบอลิซึมโดยภาพรวม การควบคุมวถีิไกลโคไลซิส และกรดซิตริก การควบคุมการสงัเคราะห์และสลายไกลโคเจน โรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล ์ฮีม และพอไฟริน การควบคุมเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
นิวคลีโอไทด ์การควบคุมระดบัยนี และการควบคุมวฏัจกัรของเซลล์ 

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 เทคนิคจ ำเป็นส ำหรับงำนวจิยัชีวเคมี 2((2)-0-4) 

Essential Techniques for Biochemical Research 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั : 328-551 ปฏิบัตกิำรส ำหรับงำนวจิยัชีวเคมี   
Concurrent: 328-551 Laboratory for Biochemical Research 
ทฤษฎีส าหรับเทคนิคท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นงานวิจยัทางชีวเคมี การเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์ การตกตะกอน เซน

ตริฟิวเกชนั โครมาโตกราฟี อิเลก็โตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การแยกดีเอ็นเอและอาร์เอ็น
เอ การตรวจการแสดงออกของยนี กระบวนการท าใหป้ราศจากเช้ือและความปลอดภยัทางชีวภาพ 

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 ชุดวชิำพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยทีำงโปรตนี 9((4)-15-8) 

Module: Genetic Engineering and Protein Technologies 
หลกัการและวิธีการโคลนน่ิงและพนัธุวศิวกรรม การท าแผนท่ีดีเอ็นเอ การวิเคราะห์และหาล าดบันิว คลีโอไทด ์

การส่งถ่ายดีเอ็นเอเขา้สู่เซลล์เจา้บา้นและการคดัเลือก การผลิตโปรตีนลูกผสมและการท าบริสุทธ์ิ คุณสมบติัทางเคมีและ
กายภาพของโปรตีน ความสัมพนัธ์ทางโครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีน การมว้นพบัของโปรตีน กลไกการท างานและ
จลนศาสตร์ของเอนไซม ์การตรึงรูปเอนไซม ์การใชเ้ทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมในการปรับปรุงคุณสมบติัของเอนไซม ์การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีปรตีนและเอนไซมล์ูกผสมในระดบัหอ้งปฏิบติัการและอุตสาหกรรม 



 

 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 ปฏิบัตกิำรส ำหรับงำนวจิยัชีวเคมี 1(0-3-0) 
 Laboratory for Biochemical Research  
 รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั : 328-521 เทคนิคจ ำเป็นส ำหรับงำนวจิยัชีวเคมี   
 Concurrent: 328-521 Essential Techniques for Biochemical Research 
 ปฏิบติัการส าหรับเทคนิคท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นงานวิจยัทางชีวเคมี การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การตกตะกอน 
เซนตริฟิวเกชนั โครมาโตกราฟี อิเลก็โตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การสกดัดีเอน็เอ การแยก
ดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ การตรวจการแสดงออกของยนี 
 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    สัมมนำทำงชีวเคม ี1        1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry I 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-672    สัมมนำทำงชีวเคม ี2 (Eng) (วชิำบังคบัในระดบัปริญญำเอก วชิำเลือกในระดบัปริญญำโท) 1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry II 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-511 ชีวเคมเีชิงบูรณำกำร 3((3)-0-6) 
 Integrated Biochemistry 
 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของสารมหโมเลกุลในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต การใชแ้ละการเปล่ียนแปลง
พลงังานในกระบวนการเมแทบอลิซึม การบูรณาการเมแทบอลิซึม การควบคุมการท างานของฮอร์โมน การถ่ายทอดขอ้มูล
ทางพนัธุกรรมและการควบคุม 
 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 อณูชีววทิยำของเซลล์ 3((3)-0-6) 
 Molecular Biology of Cell 
 ลกัษณะส าคญัของเซลลช์นิดต่าง ๆ โครงสร้างและหนา้ท่ีขององคป์ระกอบภายในเซลล์ และออร์แกเนล วฏัจกัร
ของเซลล์ การเจริญเติบโตและการพฒันาของเซลล์ พลงังานระดบัเซลล์และเมแทบอลิซึม ปฏิสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
ภายในเซลล์ การส่ือสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการท างานของยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุม การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคดา้นอณูชีววทิยา 



 

 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 หลกัโภชนำกำร 2((2)-0-4) 
 Principles of Nutrition 
 ชีวเคมีของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ ความส าคญัของสารอาหารแต่ละชนิดท่ีมีต่อการ
ท างานของร่างกาย หลกัการทางโภชนาการ 
 Biochemistry of various nutrients essential for living; importance of each nutrient to human body functions; 
the principle of nutrition 
328-531 ชีววทิยำโครงสร้ำง 2((2)-0-4) 
 Structural Biology 
 โครงสร้างของโปรตีนโดยใชเ้ทคนิคทางฟิสิกส์ชีวภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลออนไลน์ และการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและหนา้ท่ีของโปรตีน 
 Structural biology of proteins using biophysical techniques, computer programs, online databases; an analysis 
of protein structure-function relationships 
328-532 ชีวเคมขีองโปรตนีอะมลิอยด์ 2((2)-0-4) 
 Biochemistry of Amyloid Proteins 
 กลไกการพบัมว้นของโปรตีนภายในเซลล์ สมดุลของเครือข่ายโปรตีน ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลไกทางชีวเคมี
และอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของการพบัมว้นของโปรตีน ความกา้วหนา้งานวจิยัเก่ียวกบัความผิดปกติของการพบัมว้น
ของโปรตีน 
 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 ชีววทิยำของมะเร็ง 3((3)-0-6) 
 Biology of Cancer 
 กลไกระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง บทบาทของอองโคยนีและยนีตา้นมะเร็ง 
กระบวนการแบ่งเซลลท่ี์ผิดปกติ กระบวนการตาย การสร้างหลอดเลือดใหม่ การเคล่ือนท่ีและการบุกรุกของเซลลม์ะเร็ง การ
ส่งสัญญาณภายในเซลล์ องค์ประกอบและบทบาทของสภาวะแวดลอ้มของเซลล์มะเร็ง น าเสนอและอภิปรายงานวิจัย
เก่ียวกบัมะเร็งท่ีมีคุณภาพ 
 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 
328-534 ชีวเคมขีองพืช 3((3)-0-6) 
 Plant Biochemistry 
 โครงสร้างและการท างานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของชีวโมเลกุลของพืช การ
สังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช รงควตัถุของพืชและเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ พันธุศาสตร์ของพืช การ
แสดงออกของยนีและการควบคุมการเจริญของพืช 



 

 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 ชีวเคมทีำงทะเล 2((2)-0-4) 
 Marine Biochemistry 
 ชีวเคมีของสัตวท์ะเล เช่น ครัสตาเชียน วงจรชีวิตของครัสตาเชียน การเจริญพนัธ์ุ และกลไกการป้องกนัตนเอง 
การตรวจวเิคราะห์และพฒันาคุณภาพของครัสตาเชียนท่ีจบัจากธรรมชาติและท่ีเพาะเล้ียงในฟาร์ม สารชีวโมเลกุลท่ีมีคุณค่า
จากทะเล การแยกสกดัและการน ามาใชป้ระโยชน์ทางอุตสาหกรรม 
 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 ชุดวชิำชีวสำรสนเทศจ ำเป็นและโอมกิส์ 5((4)-3-8) 
 Module: Essential Bioinformatics and Omics 
 ชีวสารสนเทศจ าเป็น จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรติโอมิกส์ เมแทบอโลมิกส์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศดา้นการแพทยค์รบวงจรและดา้นอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
 Essential bioinformatics, genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics to address country needs 
focusing on medical hub and agriculture and biotechnology 
328-552 กำรทดลองทำงชีวเคม ี(ระดบัปริญญำเอก) 2(0-6-0) 
 Experiments in Biochemistry 
 ท าวจิยัระยะสั้น  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในสาขาจ าเพาะทางชีวเคมี 
 Short research to gain experiences in a specific area of biochemistry 
328-673    สัมมนำทำงชีวเคม ี3 (Eng)      1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry III 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-674    สัมมนำทำงชีวเคม ี4 (Eng)   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry IV 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-675    สัมมนำทำงชีวเคม ี5 (Eng)   1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry V 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-676    สัมมนำทำงชีวเคม ี6 (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VI 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
 



 

328-677    สัมมนำทำงชีวเคม ี7 (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VII 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-678    สัมมนำทำงชีวเคม ี8  (Eng)  1(0-2-1) 
 Seminar in Biochemistry VIII 
 สมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ทางชีวเคมี โดยการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
 Presentation and discussion on modern and interesting topics in biochemistry 
328-681    หัวข้อพเิศษทำงชีวเคม ี  1((1)-0-2) 
  Special Topics in Biochemistry 
 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัหรือคน้พบใหม่ในสาขาชีวเคมี 
 Advanced, recent and interesting topics in various fields of biochemistry 
328-691    วทิยำนิพนธ์ 20(0-60-0) 
 Thesis 
 พฒันาหัวขอ้งานวิจยั คน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรม ท าวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล จัดท า
รายงานความกา้วหนา้ จดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศึกษา 
 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    วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 พฒันาหัวขอ้งานวิจยั คน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรม ท าวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล จัดท า
รายงานความกา้วหนา้ จดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศึกษา 
 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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