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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ี

สามารถปฏิบติังานวิจยัท่ีเป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ ขณะเดียวกนัก็เป็นงานวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
เนน้ให้เป็นนกัวิจยัท่ีมีความรู้ ความสามารถในการวิจยัในดา้นชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่และชีวสารสน
เทศ พร้อมท่ีจะติดตามเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ ตลอดจนเป็นนกัวจิยัท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวจิยัโดยหลกัสูตร
การจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม คือ การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพ่ือให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเพ่ือแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการ

แพทยแ์ละการเกษตรได ้
PLO 2 เลือกใชเ้ทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและเคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางพนัธุกรรมและรูปแบบ

การแสดงออกของยนีได ้
PLO 3 ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาทางเทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทยแ์ละการเกษตรได ้
PLO 4 ส่ือสารและน าเสนอภาษาองักฤษเชิงวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 5 ปฏิบติัตนอยูใ่นจริยธรรมและจรรยาบรรณนกัวจิยั 
PLO 6 ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั  6 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  24 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   6 หน่วยกติ 

318-501 เทคโนโลยขีองยนี   2((2)-0-4) 
 Gene Technology 
หรือ 318-502 เทคโนโลยทีางจีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์   2((1)-2-3) 
 Genomic and Proteomics Technology 
318-503 ชีวสารสนเทศส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางชีวภาพขนาดใหญ่  2((1)-2-3) 
 Bioinformatics for Large Scale Biological Data Analysis 
318-504 การเขียนทางวทิยาศาสตร์  1((1)-0-2) 
 Scientific Writing 
318-671 สมัมนาทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 

2. หมวดวชิาเลือก                            6 หน่วยกติ 

318-505 ส่ิงมีชีวติจ าลองเพ่ือการทดลอง   4((4)-0-8) 
 Experimental Model Organisms 
318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม   2((2)-0-4) 
 Production of Recombinant Protein 
318-507 ทรัพยสิ์นทางปัญญา   1((1)-0-2) 
 Intellectual Properties 
318-508 บทบาทการท างานของจีโนมิกส์   2((2)-0-4) 
 Functional Genomics 
318-509 ชีววทิยาระบบ   2((1)-2-3) 
 Systems Biology 
318-510 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมของโปรตีน   2((2)-0-4) 
 Protein Technology and Engineering  
318-511 ชีววทิยาโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์   3((2)-3-4) 
 Molecular Biology and Genetic Engineering 
318-512 การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับชีวสารสนเทศ   2((1)-2-3) 
 Software Development for Bioinformatics 
 



318-513 การท าเหมืองขอ้มูลทางชีวสารสนเทศ   2((1)-2-3) 
 Data Mining For Bioinformatics 
318-514 การจดัการชีววทิยาระบบระดบัอตุสาหกรรม   2((2)-0-4) 
 Industrial System Biology Management 
318-515  เมตาโบโลมิกส์   2((2)-0-4) 
 Metabolomics 
318-516 ชีวสารสนเทศส าหรับผูเ้ร่ิมตน้   2((1)-2-3) 
 Bioinformatics For Beginner 
318-517 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารและยนี    2((2)-0-4) 
 Interaction Between Food and Genes 
318-518 ชีวสารสนเทศส าหรับโอมิกส์   2((1)-2-3)  
 Bioinformatics For Omics 
318-519 การเขียนโปรแกรม Python ส าหรับชีวสารสนเทศ   2((1)-2-3)  
 Python Programming For Bioinformatics 
318-520  ชีวสารสนเทศทางการแพทยส์ าหรับวเิคราะห์   2((1)-2-3) 
 ความแตกต่างทางพนัธุกรรม 
 Medical Bioinformatics for Genetic Variant Analysis 
318-521 จีโนมประชากร   3((2)-3-4) 
 Population Genomics 
318-522 นวตักรรมทางชีวโมเลกลุ              2((2)-0-4) 
 Molecular Innovation 
318-523  เคร่ืองหมายโมเลกลุขั้นสูง       2((2)-0-4)   
 Advance in Molecular Marker 
318-681 หวัขอ้พิเศษทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 1   1((1)-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
318-682 หวัขอ้พิเศษทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 2   1((1)-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
319-501 ชุดวชิาการวเิคราะห์ความแตกต่างทางพนัธุกรรม   5((4)-2-9) 
 ส าหรับประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการแพทย ์
 Module: Genetic Variant Analysis for Medical Application 
319-502  ชุดวชิาชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษาโครงสร้างโปรตีนและการออกแบบยา 5((4)-2-9) 
 Module: Protein and Structural Bioinformatic for Drug Design 
319-503 การส่ือความทางวทิยาศาสตร์   2((1)-2-3) 
 Science Communication 
319-504 ความปลอดภยัทางชีวภาพ   1((1)-0-2) 
 Biosafety 
319-505  เทคโนโลยชีีวภาพของไบโอพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 
 Biotechnology of Biopolymer 
 



319-506 ชุดวชิาการตรวจสอบและอนุรักษส์ายพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  9((8)-3-16) 
 Module: Biodiversity, Biomarker and Biobank 
319-507 ชุดวชิาปฏิบติัการเสริมทกัษะชีวโมเลกลุส าหรับการวิจยั  5((4)-3-8) 
 Module: Practical molecular laboratory research skills 
319-508 ชุดวชิาเทคโนโลยชีีวภาพของยสีตแ์ละการประยกุตใ์ช ้  5((4)-3-8) 
 Module: Yeast Biotechnology and Applications  
หมวดวชิาทางคณิตศาสตร์ สถติิ และคอมพวิเตอร์ 
344-563 ระบบจดัการฐานขอ้มูล    3((3)-0-6) 
 Database Management Systems 
344-564 การสืบคน้ขอ้มูล    3((3)-0-6)  
 Information Retrieval 
344-571 ปัญญาประดิษฐ ์   3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวธีิวจิยั  4((3)-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั   3((3)-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
หมวดวชิาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์   2((2)-0-4) 
 Philosophy and Methodology of Dental Research 
660-791 การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์   2((1)-3-2) 
 Animal Cell Culture in Medical Research 
หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. หมวดวชิาสัมมนา    

*318-672 สมัมนาทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 
**318-673 สมัมนาทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III 
หมายเหตุ  “*” รายวชิาบงัคบัเลือก 
 “**” ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไดรั้บสญัลกัษณ์ S    

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36/24 หน่วยกติ 

319-691 วทิยานิพนธ์   24(0-72-0) 
 Thesis 
319-692 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ปีการศึกษา/ ภาคการศึกษา แบบ ก 1 แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-692  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

  
xxx-xxx  วชิาบงัคบั       6 หน่วยกิต 
319-691 วทิยานิพนธ์    2 หน่วยกิต 

   ภาคการศึกษาท่ี  2 319-692  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต xxx-xxx  วชิาเลือก        6 หน่วยกิต 
319-691  วทิยานิพนธ์    4 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-692  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 319-691  วทิยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 

   ภาคการศึกษาท่ี  2 319-692  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 319-691  วทิยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร                             36 หน่วยกติ                         36 หน่วยกติ 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 บู รณ าการองค์ความ รู้ทางด้ าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
แพทย์และการเกษตรได้ 

1) สอนแบบ problem/project-based learning
เพื่อฝึกทกัษะจากโจทยข์องประเทศ

2) จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ WiL โดย
เชิญคนภายนอกเชิงอาชีพมาสอน

3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการจาก
วารสารชั้นน า และ website และ e-learning
ของสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง

4) ก าร สื บ ค้น  แ ล ะ อ่ าน สิ ท ธิบั ต ร  แล ะ
นวตักรรม

1) Examination
2) Assignment
3) Question in class
4) Quiz
5) Report and Presentation
6) Proposal examination
7) Progess reports
8) QE examination
9) Thesis

PLO2 เลือกใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
และเค ร่ืองมือทางชีวสารสน เทศ เพ่ื อ
วเิคราะห์ข้อมูลทางพนัธุกรรมและรูปแบบ
การแสดงออกของยนีได้ 

1) สอนแบบ problem-based learning เพื่อฝึก
ทกัษะจากโจทยข์องประเทศ

2) ฝึกปฏิบติัการผา่นรายวชิาต่างๆ
3) ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับเทคนิคทางชีววิทยาโมกลุทั้ งใน
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

4) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการจาก
วารสารชั้นน า และ website และ e-learning
ของสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง

1) Examination
2) Assignment
3) Question in class
4) Quiz
5) Report and Presentation
6) Progess reports
7) QE examination
8) Thesis

PLO3 ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ร ะ เบี ยบ วิ จั ย เพ่ื อ
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
แพทย์และการเกษตรได้ 

1) ก าร สื บ ค้น  แ ล ะ อ่ าน สิ ท ธิบั ต ร  แ ล ะ
นวตักรรม

2) สอนแบบ project-based learning เพื่ อ ฝึก
ทกัษะจากโจทยข์องประเทศ

3) จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ WiL โดย
เชิญคนภายนอกเชิงอาชีพมาสอน

4) รายวชิา Thesis
5) มี group meeting อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง

ระหว่างอาจารย์-นัก ศึกษ า นัก ศึกษา -
นกัศึกษา (นกัศึกษา-ผูท้รงคุณวฒิุ)

1) Assignment
2) Question in class
3) Report and Presentation
4) Proposal examination
5) Progess reports
6) Group meeting
7) Thesis

PLO4 ส่ือสารและน าเสนอภาษาอังกฤษ
เชิ งวิช าก ารได้ อ ย่ าง ถู ก ต้องและตรง
ประเดน็ 

1) การน าเสนอในรายวชิาสมัมนา
2) จดัให้มีการรายงานความกา้วหน้างานวิจัย

ทุกเทอม
3) ส่งเสริมให้น าเสนอผลงานในเวทีต่างๆ ทั้ง

ดา้นวชิาการและนวตักรรม
4) เสริมทกัษะภาษาองักฤษให้กบันกัศึกษาใน

หลกัสูตรโดยอาจารยพ์ิเศษ

1) Oral and Poster presentation
2) Proposal examination
3) Progess reports
4) Group meeting
5) Thesis
6) Rubric



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 ปฏิบัติตนอ ยู่ ในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนักวจิยั 

1) กิจกรรมท่ีสอดแทรกในชั้นเรียน หรือห้อง
วจิยั 
2 ) ส่ ง เส ริ ม ให้ เข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม เ ก่ี ย ว กั บ
จรรยาบรรณของนกัวจิยั 

1) Assignment 
2) ประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน  
3) ประเมินจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ 
PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ใน
การท างานร่วมกนัเป็นทมี 

1) มอบหมายงานให้รับผิดชอบในห้องวิจัยของ
ตนเอง 
2) มอบหมายงานในการจดัอบรมหรือกิจกรรม
ต่างๆในหลกัสูตรใหน้กัศึกษา 
3) ส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางคณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

1) ประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน  
2) ประเมินจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวชิำเทคโนโลยชีีวภำพโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

318-501  เทคโนโลยขีองยนี       2((2)-0-4) 
Gene Technology 
เทคโนโลยหีลกัท่ีใชศึ้กษาจีโนม วิธีการอ่านล าดบัเบส การจดัเรียง วิเคราะห์หนา้ท่ี และโครงสร้างบนจี

โนม วิธีการตรวจสอบการถ่ายทอดคุณลกัษณะและโรค การคน้หายีนเป้าหมาย การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการหาสาเหตุ 
วนิิจฉยั และรักษาโรคในพืชและสตัว ์  

The key genomic technologies, 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, 
computational approaches for prognostics, diagnostics, and treatment of plant and animal diseases 
318-502  เทคโนโลยทีำงจโีนมกิส์และโปรตโีอมกิส์     2((1)-2-3) 

Genomic and Proteomics Technology 
เทคโนโลยใีหม่ท่ีใชศึ้กษาการเรียงล าดบัเบสของจีโนม การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของ

ยีนและโปรตีน วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีน ไมโครอาร์เรย ์ต าแหน่งของโปรตีน และศึกษาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งโปรตีน การศึกษาส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ยนีของจีโนม ในการควบคุมการแสดงออกของยนี 

Current and emerging technologies and approaches for genome sequencing, gene and protein 
expression, microarray, protein localization and protein-protein interactions Epigenetic and gene ??? 
318-503  ชีวสำรสนเทศส ำหรับวเิครำะห์ข้อมูลทำงชีวภำพขนำดใหญ่  2((1)-2-3) 

Bioinformatics for Large Scale Biological Data Analysis 
การเขา้ถึงขอ้มูลล าดบัและสารสนเทศ การคน้หาขอ้มูลขั้นสูง การจดัเรียงล าดบั อลักอริทึมบลาส กา

รบลาสแบบโลคอลบนระบบปฏิบติัการวนิโดว ์ การติดตั้งและใชร้ะบบฏิบติัการ ลินุกซ์แบบใชก้ราฟฟิก การใชค้  าสัง่บนลิ
นุกซ์ การติดตั้ง ปรับแต่งค่า และใชโ้ปรแกรมบนลินุกซ์    การบลาสแบบโลคอลบนลินุกซ์ การใชเ้ชลลส์คริปต ์การวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยแพคเกจอาร์ และเพิร์ลสคริปต ์การหาค าอธิบายของล าดบั โครงการจีโนมมนุษย ์

Access to sequence data and literature information; advanced database searching; sequence alignment; 
BLAST algorithm, local BLAST on Windows; installing and using Linux on GUI; Linux command lines; installing, 
configuring, and using program on Linux; local BLAST on Linux; shell script; data analysis using R package and perl 
scripts, sequence annotation; the Human Genome Project 
318-504  กำรเขียนทำงวทิยำศำสตร์      1((1)-0-2) 

Scientific Writing 
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาน้ีมุ่งเป้าใน

กระบวนการการเขียนบทความวชิาการทางวทิยาศาสตร์เพ่ือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ และเพ่ือสร้างโครงร่างวจิยั ครอบคลุม
การเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ชดัเจน ตรงประเด็น ในรูปแบบทัว่ไป 

This course aims to expose the concepts of effective scientific writing and techniques in the writing 
process This course primarily focuses on the process of writing and publishing scientific manuscripts and also writing for 



 

the academic proposal. It also includes how to write effectively, concisely, and clearly with common style of academic 
writing in science 
318-505  ส่ิงมชีีวติจ ำลองเพ่ือกำรทดลอง     4((4)-0-8) 
  Experimental Model Organisms 
  ใชส่ิ้งมีชีวิตจ าลองเพ่ือศึกษาวิถีทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในมนุษย ์การประยกุตใ์ช ้ขอ้ดี-ขอ้เสียของการ
ใช้ส่ิงมีชีวิตจ าลองชนิดต่าง ๆ (ยีสต์ พืช แมลง หนู และ ครัสเตเชียน) การใช้เซลล์เพาะเล้ียงของมนุษยเ์ป็นแบบจ าลอง
ส าหรับศึกษาหนา้ท่ีหรือโรคท่ีจ าเพาะกบัเน้ือเยือ่ 
  Using model organisms to study biochemical and physiological functions in human; applications, 
advantages and disadvantages of using model organisms (yeast, plant, insect, mice and crustacean); using cultured human 
cells model for study of specific tissue functions and diseases 
318-506  กำรผลติโปรตนีลูกผสม       2((2)-0-4) 

Production of Recombinant Protein 
  เทคโนโลยีการหมกัและกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเ ก่ียวขอ้งกบั
การหมกั กระบวนการหมกัแบบแบทชแ์ละแบบต่อเน่ือง การออกแบบ ควบคุมและขยายขนาดถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดและ
การเลือกใชถ้งัปฏิกรณ์ชีวภาพใหเ้หมาะสมส าหรับผลิตโปรตีนลูกผสม การน าโปตีนลูกผสมไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร
และการแพทย ์
  Fermentation technology and bioprocessing, kinetics and thermodynamics of fermentation; batch and 
continuous fermentation; bioreactor design, operation and control, scale up; type and selection of bioreactor for 
production of recombinant protein; uses of recombinant protein in agricultural and medical application 
318-507  ทรัพย์สินทำงปัญญำ      1((1)-0-2) 

Intellectual Properties 
  เรียนรู้เร่ืองกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ การเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า การปกป้อง
ความลบัทางธุรกิจ การจดัการความรู้ท่ีจะน าไปสู่การจดสิทธิบตัร 
  Surveys intellectual property laws, including patents, copyrights, trademarks, design protection, how 
to apply for a patent, look for technology that is available for licensing  
318-508  บทบำทกำรท ำงำนของจโีนมกิส์     2((2)-0-4) 

Functional Genomics 
  การใชข้อ้มูลจีโนมิกส์เพื่อศึกษายีนและการแสดงออกของยีนจ านวนมาก (ครอบคลุมระดบัจีโนม และ 
ระบบในวงกวา้ง) ยีนทรานสคริปต ์การแปลงรหัสเป็นโปรตีน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโปรตีน และเทคนิคท่ีให้ขอ้มูลคร้ังละ
มาก ๆ 
  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 
318-509  ชีววทิยำระบบ       2((1)-2-3) 

Systems Biology 
  ชีววทิยาระบบในระดบัเซลลแ์ละระดบัประชากร ชีววทิยาสงัเคราะห์ การจ าลองเครือข่ายเชิงพนัธุศาสตร์ 
การเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์วธีิการเชิงค านวณส าหรับท าการวเิคราะห์และจ าลองเครือข่ายทางชีวภาพ การท านายฟีโน
ไทป์ดว้ยวธีิการเชิงชีววทิยาระบบ จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ เมตาโบโตมิกส์ โปรติโอมิกส์ 



 

  Cellular and population-level systems biology; synthetic biology; modeling of genetic networks; cell-
cell interactions; computational methods for analysis and simulation biological networks; phenotype prediction based on 
systems biology approaches; genomics; transcriptomics; Metabotomics; proteomics 
318-510  เทคโนโลยแีละวศิวกรรมของโปรตนี     2((2)-0-4) 

Protein Technology and Engineering  
  ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน คุณสมบัติของเอนไซม ์
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ เทคนิคทางชีวเคมีส าหรับเตรียมโปรตีนให้บริสุทธ์ิ การศึกษาโปรติโอมิกส์ การใช้ฐานขอ้มูล
โปรตีน การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน  การสร้างแบบจ าลองโครงสร้างโปรตีนสามมิติ การออกแบบเพื่อเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของโปรตีน การเปล่ียนแปลงโปรตีนดว้ยหลกัการทางพนัธุวศิวกรรม 
  Interaction among chemical structure of proteins and physical properties of proteins; properties of 
enzymes; kinetics of enzymes; biochemical techniques of protein purification; proteomics; protein database; modeling of 
3D structure and its modification by genetic engineering 
318-511  ชีววทิยำโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศำสตร์    3((2)-3-4) 

Molecular Biology and Genetic Engineering 
  ความหมายและการประยุกต์ใชพ้นัธุวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ การถ่ายทอด
ขอ้มูลพนัธุกรรม เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การส าเนายีน การกลายพนัธ์ุแบบจ าเพาะ หาการเรียงล าดับเบส การ
แสดงออกของยนี ความส าคญัของ พนัธุวศิวกรรมต่อการแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม และเกษตรกรรม ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
  Definition and application of genetic engineering; structure and function of DNA; flow of genetic 
information; recombinant DNA technology; cloning; site directed mutagenesis; sequencing; gene expression; the impacts 
of genetic engineering in medicine; environmental and agriculture; biosafety 
318-512  กำรพฒันำซอฟต์แวร์ส ำหรับชีวสำรสนเทศ    2((1)-2-3) 

Software Development for Bioinformatics  
  การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับการใชง้านทางชีวสารสนเทศโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การสอบถามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ซอฟต์แวร์ทางด้านชีวสารสนเทศ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบฐานขอ้มูลล าดับดีเอ็นเอและ
โปรตีน การเขียนโปรแกรมเรียกใชแ้ละประมวลผลฐานขอ้มูล การทดสอบโปรแกรม การบ ารุงรักษาโปรแกรม 
  Problem-based software development for bioinformatic uses; surveying requirements from users; 
software design; DNA and protein databases design; programming for retrieving and processing the database; program 
testing; program maintenance 
318-513  กำรท ำเหมืองข้อมูลทำงชีวสำรสนเทศ       2((1)-2-3) 

Data Mining For Bioinformatics 
  การท าเหมืองขอ้มูล กระบวนการการท าเหมืองขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาทางดา้นชี
วสารสนเทศเป็นฐาน การท าเหมืองจากกฎความสัมพนัธ์ การจ าแนกขอ้มูลโดยขอ้มูลใกลเ้คียง การจ าแนกขอ้มูลโดยใช้
ตน้ไมต้ดัสินใจ การจ าแนกขอ้มูลโดยเครือข่ายใยประสาท การจ าแนกขอ้มูลโดยซัพพอร์ทเวคเตอร์แมชีน  การคดัเลือก
คุณสมบติัเด่น  
  Data mining, process of data mining, data preparation, bioinformatics problem-based learning model, 
association rules, k-nearest neighbor classification, decision tree classification, neural networks classification, support 
vector machine classification, feature selection 
 



 

318-514  กำรจดักำรชีววทิยำระบบระดบัอตุสำหกรรม     2((2)-0-4) 
Industrial System Biology Management 

  การจดัการอุตสาหกรรม ทฤษฎีการจดัการ การวางแผน วเิคราะห์และควบคุมระบบการผลิต ระบบ GMP 
การจดัการความเส่ียง รวมถึงการน าความรู้ดา้นการจดัการอุตสาหกรรมไปใชก้บัอุตสาหกรรมทางการเกษตรและทางแพทย ์
  Industrial management; management theory; planning, analysis and control for manufacturing system; 
GMP system; risk management; uses of industrial management knowledge in agricultural and medical application 
318-515  เมตำโบโลมกิส์       2((2)-0-4) 

Metabolomics 
การวิเคราะห์สาร metabolites ปริมาณน้อยบางส่วนหรือทั้งหมดในส่ิงมีชีวิตเพ่ือการประยุกต์ใชค้น้หา

ความสมัพนัธ์ต่างๆ ของสารเคมีในระบบชีวโมเลกลุ 
Trace analysis of partial or total metabolites in an organisms and the association of chemicals in 

biomolecule system 
318-516  ชีวสำรสนเทศส ำหรับผู้เร่ิมต้น     2((1)-2-3)    

Bioinformatics For Beginner                                                                      
แนะน าขอ้มูลท่ีส าคญัให้นักศึกษาทราบถึงศาสตร์ใหม่ ล าดบัขั้นตอนการท า          ชีวสารสนเทศเขา้ใจ

ง่าย การใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ล าดับเบส การใชฐ้านขอ้มูล ท างานกบัล าดับดีเอ็นเอและล าดบักรดอะมิโนในโปรตีน การ
คน้หาความเหมือน การเปรียบเทียบความเหมือนของล าดบัหลายชนิด การแกไ้ขและการรายงานผลการเปรียบเทียบ การท า
โครงสร้างสามมิติ การสร้างแผนภูมิตน้ไมว้งศว์านววิฒันาการ 

To pack with valuable information that introduces student to this new discipline, Easy-to-follow step 
by step through bioinformatics task, Get the tools to analyze sequences, use of databases, works with DNA and protein 
sequences, conduct similarity searches, build a multiple sequence alignment, edit and publish alignments, visualize 
protein 3-D structures, construct phylogenetic trees 
318-517  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำหำรและยนี      2((2)-0-4) 

Interaction Between Food and Genes 
งานวจิยัปัจจุบนัไดแ้สดงให้เห็นวา่ส่วนประกอบของอาหารท่ีรับประทานมีผลต่อการแสดงออกของยีน 

ยนี คือหน่วยพนัธุกรรมท่ีถอดรหัสเป็นอาร์เอน็เอและก าหนดการสร้างโปรตีน โปรตีนท าหนา้ท่ีส าคญัในร่างกายไดแ้ก่เป็น 
เอนไซม ์ฮอร์โมน ปริมาณชนิดและความถ่ีของอาหารท่ีทานมีผลกระทบต่อการผลิตโปรตีนในร่างกาย ข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรม
และอายขุองแต่ละคน ร่างกายของคนตอบสนองต่ออาหารแตกต่างกนั อาจท าใหเ้กิดหรือไม่เกิดโรค เช่น โรคอว้น เบาหวาน 
และโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ การศึกษาความสัมพนัธ์ของอาหารและพนัธุกรรมจึงช่วยให้สามารถป้องกนัการเกิดโรคโดยปรับปรุง
ชนิดอาหารส าหรับแต่ละบุคคล 

Research has shown that nutrients comprising foods affect gene expression, The process through 
which the DNA (deoxyribonucleic acid) comprising our genes is converted to RNA (ribonucleic acid) and proteins are 
produced, The various proteins formed at discrete points in this process function as enzymes (essential compounds that 
aid biochemical reactions), hormones, and other substances on which life depends, Thus, this interaction can be of 
considerable significance, The amount, form, and even the frequency of nutrients consumed can affect protein 
manufacture, resulting in less protein being produced, less than optimal functional forms of proteins, or no protein at all, 
depending on individual genetic variations and age,  these effects may result in varying individual responses to 
environmental factors, such as diet and drugs, The effects can be overt, such as the effects of vitamin deficiency diseases, 



 

or more subtle and complex, as in the manifestation of type 2 diabetes, predisposition to obesity, and other chronic 
diseases, Discoveries in genetics and nutrition make it possible to creates opportunities to prevent disease and improve 
quality of life through functional foods and tailored diets 
318-518  ชีวสำรสนเทศส ำหรับโอมกิส์      2((1)-2-3) 
  Bioinformatics For Omics 
   หลกัการวิเคราะห์โอมิกส์ ประกอบดว้ย จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ เมตาโบโตมิกส์ และโปรติโอ
มิกส์ การควบคุมคุณภาพล าดับสายสายสั้ นๆ การเอสเซมบลี การหาค าอธิบายยีน การวิเคราะห์ความแตกต่างในการ
แสดงออกของยนี 
    Concept of Omics analysis including: Genomics, Transcriptomics, Metabotomics and Proteomics; 
sequence read quality control; sequence assembly; gene annotation; differentially expressed genes (DEGs) analysis 
318-519  กำรเขียนโปรแกรม Python ส ำหรับชีวสำรสนเทศ   2((1)-2-3) 
   Python Programming For Bioinformatics 
   ภาษาคอมพิวเตอร์และตวัอย่างการประยุกต์ใช้งานในดา้นชีวสารสนเทศ การใชค้  าสั่ง Python ในการ
ประมวลผลและแสดงผล การประกาศตวัแปรเพ่ือเก็บขอ้มูล โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การท าซ ้ า (for / while loop) ตวัแปร
ชนิดพิเศษเช่น string, list และ dictionary และค าสั่งพิเศษ การอ่านและเขียนไฟล์เบ้ืองตน้ การสกดัขอ้มูลจากไฟล์ การหา 
complementary sequence และ reverse sequence การเปรียบเทียบ sequence เพื่อหา variants และ sequence identity การ
สร้างและใชฟั้งกช์นั การเรียนรู้ชีวสารสนเทศโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   Computing language and its usage in bioinformatics field; basic Python operators and commands for 
processing and displaying information; variable declaration for storing information; decision structures (if-else); loop 
structures (for / while loop); special variables such as string, list, and dictionary and their methods; basic commands for 
file reading and writing; data extraction from files; complementary and reverse sequence determination; sequence 
comparison for finding variants and sequence identity; function determination and usage; problem-based learning in 
bioinformatics 
318-520   ชีวสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ส ำหรับวเิครำะห์    2((1)-2-3) 
   ควำมแตกต่ำงทำงพนัธุกรรม  
   Medical Bioinformatics for Genetic Variant Analysis 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 318-503 ชีวสารสนเทศส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ 
   Prerequisite: 318-503 Bioinformatics for Large-Scale Biological Data Analysis 
   การอ่านล าดบัดีเอน็เอแบบแซงเกอร์ การอ่านล าดบัดีเอน็เอสายสั้นๆจ านวนมาก การอ่านล าดบัดีเอน็เอใน
ยคุท่ีสาม การควบคุมคุณภาพล าดบัดีเอ็นเอ การเอสเซมบลี การจดัเรียงล าดบัดีเอ็นเอ การหาความแตกต่างทางพนัธุกรรม 
การตรวจสอบความแตกต่างทางพันธุกรรม ความแตกต่างทางพันธุกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
พนัธุกรรมท่ีก่อใหเ้กิดโรค การวเิคราะห์หาความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีก่อใหเ้กิดโรคดว้ยวธีิการจีวาส 
   Sanger sequencing; next-generation sequencing; third-generation sequencing; sequence read quality 
control; sequence assembly; sequence alignment; variant calling; variant validation; variant types; variant analysis for 
diseases or disorders; genome-wide association study 
 
 
 



 

318-521  จโีนมประชำกร       3((2)-3-4) 
   Population Genomics 
   พ้ืนฐานการวิเคราะห์จีโนมระดบัประชากรจากขอ้มูล single nucleotide polymorphism (SNP) แนวคิด
จีโนมระดบัประชากร การวิเคราะห์จีโนไทป์ผ่านล าดบัดีเอ็นเอ การใชโ้ปรแกรมชีวสารสนเทศในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น 
GWAS phylogenomics โครงสร้างและความแตกต่างทางพนัธุศาสตร์ประชากร การวิเคราะห์ขอ้มูลจากภายนอก จีโนมภูมิ
ทศัน์ และการผสมกลบัขา้มสปีชีส์   
   Population genomic analysis from SNP data, conceptual population genomics, genotyping by 
sequencing and its analysis, the use of computational tools such as GWAS and phylogenomics, population structure and 
differentiation in R, outlier analysis, landscape genomics, and introgression 
318-522   นวตักรรมทำงชีวโมเลกลุ                 2((2)-0-4)  
   Molecular Innovation 
   การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโครแคปซูล การตรึงเอนไซม ์อนุภาคนาโนของโปรตีน ผลิตภณัฑต์า้นจุล
ชีพ ผลิตภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองส าอาง สารเติมแต่งอาหารส าหรับผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์ลดความเป็น
พิษและการบ าบดัทางชีวภาพ การเปล่ียนของเหลือท้ิงทางชีวภาพเป็นวสัดุทางชีวภาพ 
   Spray-dried protein powders and microencapsulate; Immobilization of enzymes; Protein nanoparticles; 
Antimicrobial products; Medical and cosmetic products; Feed additive in agriculture products; detoxification and 
bioremediation products; Conversion of biowastes to biomaterial 
318-523   เคร่ืองหมำยโมเลกลุขั้นสูง           2((2)-0-4)   
   Advance in Molecular Marker  
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองหมายโมเลกลุ ไบโอมาร์คเกอร์ในการวินิจฉยัโรคทางการแพทย์; ชุดตรวจ
ทางชีวโมเลกุลทางการเกษตร โรคติดเช้ือและการวนิิจฉัย การออกแบบไพรเมอร์และโพรบส าหรับชุดทดสอบอยา่งรวดเร็ว 
เทคนิคการผลิตแอนติบอดี ชุดทดสอบแบบง่ายดว้ยเทคนิคแลมป์ นาโนเทคโนโลยแีละไบโอเซนเซอร์ ชุดทดสอบวนิิจฉัย
ภูมิคุม้กนั การพฒันาชุดตรวจสอบแบบแถบเปล่ียนสี ชุดทดสอบแบบจุด การพฒันาชุดตรวจสอบแบบเทคนิคแลมป์และ
แถบเปล่ียนสี ความไวและความจ าเพาะของชุดตรวจทางชีวโมเลกลุ; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย มาตรฐานสากล 
การรับรองคุณภาพ องคป์ระกอบของการจดัการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพ 
   Introduction to Molecular markers; Biomarkers in disease diagnostics ;Agricultural diagnostics; 
Infectious diseases and diagnosis; Design primers and Probe for rapid test kit; Antibody production techniques; Loop 
mediated isothermal amplification (lamp) rapid test kit; Nanotechnology and biosensors; Immunodiagnostic techniques 
and Immunochromatographic test; Lateral flow dipstick immunoassay; Loop mediated isothermal amplification (lamp) 
combine with Lateral flow dipstick; Dot blot immunoassay; sensitivity and specificity of Molecular Diagnostics Kit, 
Ethical and Legal Implications; International standards; Quality accreditation and certification;  Elements of quality 
management; Quality control; Quality assessment and validation. 
318-671  สัมมนำทำงชีววทิยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 1    1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 
   วิเคราะห์เน้ือหาจากวารสารล่าสุดของชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ น าเสนอและตีความเน้ือหา 
เขา้ใจเร่ืองจรรยาบรรณนกัวจิยั 
   Analysis of the literature from current literature in molecular biology and bioinformatics; presentation 
and interpretation of research findings; understand the code of conduct for researchers 



 

318-672  สัมมนำทำงชีววทิยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 2    1(0-2-1) 
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 

   สัมมนาในหัวขอ้ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศขั้นสูง วตัถุประสงคข์องงานวิจยั การน าเสนอ 
และตีความการคน้พบ  
   Seminar in topics in advanced molecular biology and bioinformatics; emphasize the rationale for 
research projects and the presentation and interpretation of research findings 
318-673  สัมมนำทำงชีววทิยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 3    1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III  
   วิเคราะห์เน้ือหาจากวารสารล่าสุดของชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ น าเสนอและตีความเน้ือหา 
แปลความการวเิคราะห์ทางสถิติได ้เขา้ใจเร่ืองจรรยาบรรณนกัวจิยั 
   Analysis of the literature from current literature in molecular biology and bioinformatics; presentation 
and interpretation of research findings; interpretation of statistical analyzed data; understand the code of conduct for 
researchers 
318-681  หัวข้อพเิศษทำงชีววทิยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 1    1((1)-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
   เรียนรู้ดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัความกา้วหน้าหรือคน้พบใหม่ ทางชีววิทยาโมเลกุลและ    
ชีวสารสนเทศ 
   Independent study on interesting issues in progress or new findings in molecular biology and 
bioinformatics 
318-682  หัวข้อพเิศษทำงชีววทิยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 2    1((1)-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
   เรียนรู้ดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัความกา้วหน้าหรือคน้พบใหม่ ทางชีววิทยาโมเลกุลและ   
ชีวสารสนเทศ  
   Independent study on interesting issues in progress or new findings in molecular biology and 
bioinformatics 
319-501  ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงพนัธุกรรม    5((4)-2-9) 
   ส ำหรับประยุกต์ใช้งำนทำงด้ำนกำรแพทย์ 
   Module: Genetic Variant Analysis for Medical Application 
   เทคโนโลยีหลกัท่ีใช้ศึกษาจีโนม การสกัดดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ่ และเทคนิคในการตรวจสอบการ
แสดงออกของยนี การอ่านล าดบัดีเอน็เอแบบแซงเกอร์ การอ่านล าดบัดีเอ็นเอสายสั้นๆจ านวนมาก การอ่านล าดบัดีเอน็เอใน
ยคุท่ีสาม การควบคุมคุณภาพล าดบัดีเอ็นเอ การเอสเซมบลี การจดัเรียงล าดบัดีเอ็นเอ การหาความแตกต่างทางพนัธุกรรม 
การตรวจสอบความแตกต่างทางพนัธุกรรม ความแตกต่างทางพนัธุกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
พนัธุกรรมท่ีก่อใหเ้กิดโรค การวเิคราะห์หาความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีก่อใหเ้กิดโรคดว้ยวธีิการจีวาส 
   The key genomic technologies, DNA extraction; polymerase chain reaction; real-time PCR; sanger 
sequencing; next-generation sequencing; third-generation sequencing; sequence read quality control; sequence assembly; 
sequence alignment; variant calling; variant validation; variant types; variant analysis for diseases or disorders; genome-
wide association study 
 



 

319-502   ชุดวชิำชีวสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำโครงสร้ำงโปรตนีและ   5((4)-2-9) 
   กำรออกแบบยำ 
   Module: Protein and Structural Bioinformatic for Drug Design 
   ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทางเคมีกบัสมบัติทางกายภาพของโปรตีน หลกัการการมว้นพบัของ
โปรตีน คุณสมบัติและจลศาสตร์ของเอนไซม์ ฐานขอ้มูลโครงสร้างโปรตีน การแสดงแบบจ าลองโปรตีน การท านาย
โครงสร้างโปรตีน และการตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างของโปรตีน การท านายการจบักนั
ระหวา่งโปรตีนกบัยา ความส าคญัของวศิวกรรมโปรตีนต่อการแพทย ์ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
   Chemical structure and physical properties of proteins; concepts of protein folds; properties and 
kinetics of enzymes; protein structure database; protein structure visualisation; protein structure prediction and validation; 
protein structure modification; protein-drug docking prediction; the impacts of protein engineering in medicine; biosafety 
319-503  กำรส่ือควำมทำงวทิยำศำสตร์      2((1)-2-3) 

Science Communication 
   การส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
   To make scientific activity more understandable 
319-504   ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ      1((1)-0-2) 

Biosafety  
   ความปลอดภยัและการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ รายการท่ี
รัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพจาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ การประเมินความเส่ียง การเก็บรักษา และการก าจัดวตัถุท่ีเป็นอันตราย  ข้อมูลเก่ียวกับ
หอ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1-4  แนวทางการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ 
   The safety and quality control issues related to product development in the biotechnology industry; 
issues related to government regulations; cartagena protocol on biosafety; act on biosafety of modern biotechnology; risk 
assessment, safety, storage and disposal of hazardous materials; the information pertains to a laboratory for Biosafety 
Level 1-4 (BSL1-4) facilities; biosafety guidelines 
319-505   เทคโนโลยชีีวภำพของไบโอพอลเิมอร์     3((3)-0-6) 

   Biotechnology of Biopolymer 
   ไบโอพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ การสังเคราะห์ทางชีวภาพและวิถีการสังเคราะห์ทางชีวภาพของไบโอพอลิ
เมอร์ ลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์ การศึกษาลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์และการน าไบโอพอลิเมอร์
ไปประยกุตใ์ช ้
   Various types of bio-polymers, biological synthesis and biophysical pathways of various bio-
polymers, characteristics of bio-polymers, study of specific bio-polymers and bioprocessing for commercial use 
319-506  ชุดวชิำกำรตรวจสอบและอนุรักษ์สำยพนัธ์ุของส่ิงมชีีวติ   9((8)-3-16)  
   Module: Biodiversity, Biomarker and Biobank 
   ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล เช่นเทคนิค RAPD, AFLP, microsatellite, SSC ในการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของจุลินทรีย ์พืช สัตว ์รวมถึงการจ าแนกสายพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต การระบุเพศของสัตวด์ว้ยเคร่ืองหมายโมเลกุล 
ท าการประเมินความส าคญัของสายพนัธ์ุส่ิงมีชีวิตท่ีมีต่อเศรษฐกิจและเชิงอนุรักษ์  และศึกษาการเก็บรักษาสายพนัธ์ุของ
จุลินทรีย ์พืช สตัว ์โดยเทคนิคการแช่เยอืกแขง็และเทคนิคทางเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่  



 

   Study a biodiversity of microorganism plants and animals by Molecular markers such as RAPD AFLP 
microsatellite SSC, Molecular markers in identification of microorganism plants animal species and sex determination in 
animals, preservation genetic materials of the important microorganisms plants and animals by cryopreservation and the 
other Biotechnology techniques 

319-507  ชุดวชิำปฏิบัตกิำรเสริมทกัษะชีวโมเลกลุส ำหรับกำรวจิยั   5((4)-3-8) 
   Module: Practical molecular laboratory research skills 
   การใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ดา้นชีวโมเลกลุ ทฤษฎีพ้ืนฐานของเทคนิคดา้นชีวโมเลกลุ ปฏิบติัการชีว
โมเลกลุพ้ืนฐาน อาทิ การสกดัสารพนัธุกรรม พีซีอาร์ เรียลไทมพี์ซีอาร์ การโคลนช้ินดีเอน็เอ การผลิตโปรตีนลูกผสม 
   Use of molecular biology related instruments, fundamental principle of molecular biology approaches, 
practice of basic molecular biology laboratory, including genetic material extraction, PCR, realtime PCR, DNA cloning, 
and recombinant protein production  
319-508  ชุดวชิำเทคโนโลยชีีวภำพของยสีต์และกำรประยุกต์ใช้   5((4)-3-8) 

Module: Yeast Biotechnology and Applications 
   การโคลนน่ิงพลาสมิดลูกผสมในยตีส์และการคดัเลือก, โปรโตพลาสตฟิ์วชนัและ     รีคอมบิแนนตดี์เอ็น
เอเทคโนโลยี, การผลิตโปรตีนลูกผสมในยีสต์, การศึกษายีสตว์นัไฮบริด, การศึกษายีสตทู์ไฮบริด, การประยกุตใ์ชย้ีสตท์าง
การแพทย,์ ส่ิงแวดลอ้ม และ เกษตรกรรม 
   Cloning of plasmid DNA for Yeats system and selection, Protoplast fusion And recombinant DNA 
technology, Recombinant Protein expression in yeast, Yeast one-hybrid, Yeast-two-hybrid, Yeast Biotechnology for 
medical, environmental and agricultural applications 
319-691  วทิยำนิพนธ์       24(0-72-0) 

Thesis 
   คน้ควา้ ออกแบบแผนการทดลอง เรียนรู้ทกัษะ ระเบียบวธีิวิจยัและมีประสบการณ์การวจิยั ดา้น ชีววทิยา
โมเลกลุและชีวสารสนเทศ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
   To equip candidate for the Master of Science with some research skills design experiment and 
experience in molecular biology and bioinformatics under supervision of a thesis committee  
319-692  วทิยำนิพนธ์                36(0-108-0) 

Thesis 
   คน้ควา้ ออกแบบแผนการทดลอง เรียนรู้ทกัษะ ระเบียบวธีิวิจยัและมีประสบการณ์การวจิัย ดา้น ชีววทิยา
โมเลกลุและชีวสารสนเทศ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
   To equip candidate for the Master of Science with some research skills design experiment and 
experience in molecular biology and bioinformatics under supervision of a thesis committee  
344-563  ระบบจดักำรฐำนข้อมูล                      3((3)-0-6)  

Database Management Systems  
   สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และกระบวนการปรับโครงสร้าง รูปแบบ
ฐานขอ้มูลและการออกแบบฐานขอ้มูล ภาษาฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ชนิดพีชคณิตและชนิดแคลคูลสั การควบคุมความ
ปลอดภยัและความเป็นเอกภาพของฐานขอ้มูล การด าเนินงานกิจกรรม และการควบคุมการด าเนินงานแบบพร้อม ๆ กนั  



 

   Database system architecture; relational database and normalization process; database models and 
database design; relational database languages; relational algebra and relational calculus languages; database security and 
integrity; transactions and concurrency control 
344-564  กำรสืบค้นข้อมูล         3((3)-0-6) 

Information Retrieval 
   รูปแบบการสืบคน้ขอ้มูล การประเมินการสืบคน้ ภาษาการสอบถามและปฏิบติัการ การด าเนินงานกบั
ขอ้มูลอกัขระและขอ้มูลส่ือผสม การสร้างดชันีเพื่อการคน้หา การสืบคน้ขอ้มูลแบบขนานและแบบกระจาย ระบบห้องสมุด
และบรรณานุกรม หอ้งสมุดดิจิตอล 
   Information retrieval models; retrieval evaluation; query language and operations; text and multimedia 
operations; indexed and searching; parallel and distributed information retrieval; libraries and bibliographical systems; 
digital libraries 
344-571  ปัญญำประดษิฐ์                                              3((3)-0-6)  

Artificial Intelligence  
   แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหา การค้นหาแบบฮิวริสติก 
ตรรกศาสตร์ประพจน์  ตรรกศาสตร์เพรดิเคต ระบบการผลิต ระบบเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ระบบจดัการแบบดีดกัทีฟและ
อินดกัทีฟ ความไม่แน่นอน การแทนความรู้แบบเฟรม กราฟ  เครือข่ายเวียนซ ้ า ภาษาโปรล็อกเบ้ืองตน้ ระบบช านาญการ 
การเรียนรู้ของเคร่ือง เครือข่ายประสาท หุ่นยนต ์คอมพิวเตอร์วชิัน่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
   Concepts and theories of intelligent systems;  searching techniques;  Heuristic search;  propositional 
logic; predicate logic; production systems; logic  
reasoning systems; deductive and inductive inference systems; uncertainty; knowledge representation such as frame; 
conceptual graph; recursive transition network; introduction to Prolog programming;  overview on expert system; 
machine learning; neural network; robotics; computer vision and natural language processing 
 
 
347-531  สถิตชีิวภำพและระเบียบวธีิวจิยั     4((3)-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
   ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ สถิติอนุมาน เทคนิคการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง การวางแผนการทดลอง การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การประยุกต์ใ ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป  
   Science research methodology; inferential statistics; sampling survey techniques; experimental 
designs; simple correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression; computer software 
applications 
347-532  สถิตปิระยุกต์ส ำหรับกำรวจิยั      3((3)-0-6) 
   Applied Statistics for Research 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงการชกัตวัอยา่ง  การประมาณค่าและ การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิ งเดียว การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การทดสอบด้วยไคก าลงัสอง กลยุทธ์การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส 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; chi-
square test; strategies for selecting appropriate statistical methods; computer software applications 
660-711  ปรัชญำและวธีิวทิยำกำรวจิยัทำงทนัตแพทยศำสตร์   2((2)-0-4) 

Philosophy and Methodology of Dental Research 
   ความหมายและลกัษณะของการวิจยั หลกัและวิธีการคน้หาองคค์วามรู้ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
สารสนเทศ การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบวจิยั จริยธรรมในการวจิยั หลกัการอ่านและวเิคราะห์บทความวจิยั 
   Definition and types of research, how to acquire knowledge, reliability of bioinformatics, analysis of 
problems, research design, ethics, and how to read and criticize paper 
660-791  กำรเพำะเลีย้งเซลล์สัตว์ในงำนวจิยัทำงกำรแพทย์    2((1)-3-2) 

Animal Cell Culture in Medical Research 
 การศึกษาภาคทฤษฎีและทดลองทางห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเยื่อ โดยเฉพาะเซลล์สัตว์
ชั้นสูง เพ่ือน ามาใชใ้นงานทดลอง วจิยัทางทนัตแพทย ์อาทิ การทดสอบความเป็นพิษของวสัดุทางทนัตกรรม ปัจจยัท่ีกระตุน้
การเจริญของเซลล ์ และการส่ือสารของเซลล ์ 
เป็นตน้ 
 Study of theory and laboratory technique in cell and tissue culture, particularly mammalian cells for 
experimental research such as toxicity test for dental materials, mitogenic factors, and cell communication 
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