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โครงสร"างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
มีจํานวนหน0วยกิตรายวิชาเรียน ไม0น2อยกว0า 21 หน0วยกิต และวิทยานิพนธ9 ไม0น2อยกว0า 15 หน0วยกิต
รวมเป<น 36 หน0วยกิต ซึ่งประกอบด2วย
ก. วิชาเอก ไม0น2อยกว0า
21 หน0วยกิต
- สัมมนา
2 หน0วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน0วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม0น2อยกว0า 7 หน0วยกิต
ข. วิทยานิพนธ9 ไม0น2อยกว0า 15 หน0วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม,น"อยกว,า 21 หน,วยกิต
- สัมมนา 2 หน,วยกิต
01402597 สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน,วยกิต
01402511 ชีวเคมีการทําหน2าที่ระดับเซลล9 (Biochemistry of Cellular Functions)
01402512 ชีวเคมีของนิวคลีโอโปรตีนและกรดนิวคลีอิก (Biochemistry of Nucleoproteins and Nucleic Acids)
01402521 วิชาการเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง (Advanced Biochemical Instrumentation)
01402591 เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี (Research Techniques in Biochemistry)
- วิชาเอกเลือก ไม,น"อยกว,า 7 หน,วยกิต
01402531 ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร9ขั้นสูง (Advanced Computational Biochemistry)
01402541 การออกแบบตัวยับยั้ง (Inhibitor Design)
01402542 ชีวเคมีของโปรตีนขั้นสูง (Advanced Protein biochemistry)
01402551 ชีวเคมีของโรคในมนุษย9 (Biochemistry of Human Diseases)
01402561 ชีวเคมีของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Biochemistry)
01402571 ชีวเคมีสิ่งแวดล2อม (Environmental Biochemistry)
01402572 การปรับตัวทางชีวเคมีต0อสิ่งแวดล2อม (Biochemical Adaptation to Environment)
01402581 วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)
01402582 ไกลโคคอนจูเกต (Glycoconjugates)
01402596 เรื่องเฉพาะทางชีวเคมี (Selected Topics in Biochemistry)
01402598 ปhญหาพิเศษ (Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ6 ไม,น"อยกว,า 15 หน,วยกิต
01402599 วิทยานิพนธ9 (Thesis)
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คําอธิบายรายวิชา
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01402571

ชีวเคมีแบบเข"ม (Intensive Biochemistry)
3(3-0-6)
โครงสร2างและหน2าที่ทางชีวเคมีของคาร9โบโฮเดรท โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลิอิก ปฏิกิริยาโดยเอนไซม9
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน
เทคนิคทางดีเอ็นเอและโปรตีนลูกผสม (Techniques in Recombinant DNA and Proteins)
3(1-6-5)
การแยกกรดนิวคลีอกิ เทคนิคพีซีอาร9และอาร9ท-ี พีซีอาร9 การสร2างพลาสมิดลูกผสม การย0อยและการเชื่อมดีเอ็นเอ
การทํารอยตัวติดตาม ไฮบริไดเซชัน การหาลําดับของดีเอ็นเอและการวิเคราะห9ลําดับด2วยคอมพิวเตอร9 การทําให2บริสุทธิ์
และการวิเคราะห9โปรตีนลูกผสม
ชีวเคมีการทําหน"าที่ระดับเซลล6 (Biochemistry of Cellular Functions)
3(3-0-6)
การแยกประเภทและการเสื่อมของโปรตีน องค9ประกอบทางชีวเคมีและกลไกการทํางานของโครงร0างของเซลล9 สมบัติและ
การขนส0งผ0านเยื่อ กลไกการถ0ายโอนสัญญาณโดยช0องทางผ0านเข2าออกของไอออน เอนไซม9ตัวรับและจี-โปรตีน รวมถึง
การถ0ายโอนสัญญาณรับความรู2สึก พลังงานในระบบชีวภาพ ชีวเคมีของระบบภุมิคุ2มกัน กลไกระดับโมเลกุลของวัฎจักร
ของเซลล9และการตายของเซลล9ตามกําหนด ชีวเคมีของมะเร็ง
ชีวเคมีของนิวคลีโอโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
(Biochemistry of Nucleoproteins and Nucleic Acids)
3(3-0-6)
โครงสร2าง โครงรูป และการทําหน2าที่ในระดับโมเลกุลของนิวคลีโอโปรตีนและกรดนิวคลีอิก กลไกทางชีวเคมีและ
การควบคุมการถ0ายแบบของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต9
การก0อกลายและการก0อมะเร็ง หลักการ เทคนิคและการประยุกต9เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม ความก2าวหน2า
ในเทคโนโลยีด2านกรดนิวคลีอิก
วิชาการเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง (Advanced Biochemical Instrumentation)
3(3-0-6)
หลักการ เทคนิคและการบํารุงรักษาเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง การประยุกต9ในการวิจยั ทางชีวเคมี
ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร6ขั้นสูง (Advanced Computational Biochemistry)
3(2-3-6)
ชีวสารสนเทศและฐานข2อมูลทางชีวเคมี การโคลนและการสร2างพลาสมิด การประกอบลําดับ นิวคลีโอไทด9และ
การเสนอไปยังฐานข2อมูล การวิเคราะห9จีโนมเปรียบเทียบ การทํานายยีนและส0วนควบคุม การออกแบบและ
การประยุกต9อาร9เอ็นเอไอ และเอ็มไออาร9เอ็นเอ การปรับแนวลําดับและโครงสร2างของโปรตีน การทํานายโครงสร2างทุติย
ภูมิ การทําให2เห็นโมเลกุล การวิเคราะห9โครงสร2างสามมิติ การสร2างตัวแบบโครงสร2างโปรตีน การจับกับลิแกนด9และพลวัต
การออกแบบยา
การออกแบบตัวยับยั้ง (Inhibitor Design)
3(3-0-6)
หลักการทางจลนพลศาสตร9และการยับยั้งเอนไซม9เพื่อการออกแบบตัวยับยั้งสถานะในการเร0งปฏิกิรยิ าด2วยเอนไซม9
แอนติบดีที่เร0งปฏิกิริยา วิวัฒนาการของเอนไซม9ในการเป<นตัวเร0ง วิธีตรวจหาโครงสร2างของสถานะแทรซิชัน
การออกแบบตัวยับยั้งที่มีฤทธิ์สูง การตรวจหากรดอะมิโนทีจ่ ําเป<นต0อการเร0งจากผลของพีเอช
ชีวเคมีของโปรตีนขั้นสูง (Advanced Protein biochemistry)
3(3-0-6)
โครงสร2างของโปรตีนและการม2วนพับ การสร2างตัวแบบโครงสร2างของโปรตีน และการทํานายการจับกับลิแกนต9
อันตรกิริยาของโปรตีนและเทคนิคการวิเคราะห9 โปรติโอมิกส9 ความสัมพันธ9ระหว0างโครงสร2างและการทําหน2าที่
ของโปรตีน การผลิตโปรตีนลูกผสม การดัดแปรโปรตีนโดยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและสารเคมี
การออกแบบโปรตีนชนิดใหม0และการประยุกต9
ชีวเคมีของโรคในมนุษย6 (Biochemistry of Human Diseases)
3(3-0-6)
สหสัมพันธ9ทางคลินิกของชีวโมเลกุลกับโรคต0าง ๆ ความผิดปรกติในวิถีเมแทบอลิซึมอันนําไปสู0อาการของโรค
ในมนุษย9
ชีวเคมีของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Biochemistry)
3(3-0-6)
ตัวส0งข0าวสารที่สองในการเติบโตและการเจริญของพืช การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในการตอบสนองต0อการควบคุมของตัว
ส0งข0าวสารที่สอง ฟอสฟออินนอซิไทด9 แคลเซียมแคลมอดูลิน อะเซทิลโคลินและกรดไขมันจากเยื่อเซลล9 ระบบส0งสัญญาณ
แสง การตอบสนองแบบอะกอนิสท9ต0อสิง่ กระตุ2นและการควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช
ชีวเคมีสิ่งแวดล"อม (Environmental Biochemistry)
3(3-0-6)
กลไกทางชีวเคมีของความเป<นพิษในระบบสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมของสารที่เป<นพิษในสิ่งแวดล2อม การทดสอบ
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01402572

01402581

01402582

01402591

01402596
01402597
01402598
01402599

สภาพพิษ การก0อกลายพันธุแ9 ละการก0อมะเร็ง
การปรับตัวทางชีวเคมีต,อสิ่งแวดล"อม (Biochemical Adaptation to Environment)
3(3-0-6)
หลักการปรับตัวทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตต0อสิ่งแวดล2อม การปรับตัวทางชีวเคมีของพืชต0อความเค2นชีวนะและอชีวนะ
บทบาทของฮอร9โมนพืช การปรับตัวทางชีวเคมีของสัตว9ต0อการมีออกซิเจน ตัวถูกละลายและอุณหภูมิ กลไกทางชีวเคมี
ในการปรับปรุงความทนต0อภาวะความเค2น
วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)
3(3-0-6)
โครงสร2าง ละการม2วนพับของโปรตีนในวิศวกรรมโปรตีน หลักการของวิศวกรรมโปรตีน ผลของการกลายต0อ
การม2วนพับของโปรตีน การประยุกต9วิศวกรรมโปรตีน
ไกลโคคอนจูเกต (Glycoconjugates)
3(3-0-6)
ชนิด องค9ประกอบ โครงสร2างและหน2าที่ของไกลโคคอนจูเกต ชีวสังเคราะห9 และการควบคุมเมแทบอลิซึมของ
ไกลโคคอนจูเกต ชีววิทยาระดับโมเลกุล และบทบาทเชิงสรีระของเลกตินในพืช สัตว9 และจุลินทรีย9
เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี (Research Techniques in Biochemistry)
3(1-6-5)
หลักการและระเบียบวิธวี ิจยั ทางชีวเคมี การวิเคราะห9ปญ
h หาเพือ่ ระบุหวั ข2องานวิจัย การรวบรวมข2อมูลเพื่อการ
วางแผนการวิจยั การระบุตัวอย0างและเทคนิค การวิเคราะห9 การอธิบาย และการวิจารณ9ผล การเขียนรายงาน
การนําเสนอ และการเตรียมเพื่อการตีพิมพ9ในวารสาร จริยธรรมและการประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร9 ความปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลในห2องปฏิบัติการ นโยบายเกีย่ วกับงานวิจัยที่ใช2มนุษย9และสัตว9ทดลอง การขอจดสิทธิบัตร การศึกษา
และวิจยั ทางชีวเคมีในระดับปริญญาโท และการเขียนรายงานวิจัย
เรื่องเฉพาะทางชีวเคมี (Selected Topics in Biochemistry)
1-3
เรื่องเฉพาะทางชีวเคมีในระดับปริญญาโท หัวข2อเรื่องเปลี่ยนไปในแต0ละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวข2อที่นา0 สนใจทางชีวเคมี ในระดับปริญญาโท
ปeญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาค2นคว2าทางชีวเคมีระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป<นรายงาน
วิทยานิพนธ6 (Thesis)
1-15
การศึกษาวิจยั ทางชีวเคมีระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป<นวิทยานิพนธ9

