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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

Bachelor of Science Program in Biochemistry 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1042 (มหาวทิยาลัยพะเยา) 
 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาชีวเคมี 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Biochemistry 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ชีวเคมี) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Biochemistry) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Biochemistry) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่10/2559 วันที ่21 เดือน กันยายน พ.ศ 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 11 วันที ่28 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 116(17/2559) วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560   

    วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  บุคลากรทางการศึกษา 

 8.2 นักวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ต่างๆ และหนว่ยงานเอกชน 

 8.3 นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย ของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ 

และโรงงาน 

 8.4  ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน บริษัท เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องส าอาง 

 8.5  พนักงานท างานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงาน บริษัท เกี่ยวกับยา อาหาร 

และเครื่องส าอาง 

 8.6  เจา้หนา้ที่ ของบริษัท และสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความงาม และสปา 

 8.7  พนักงาน ตัวแทนขายเครื่องมอื วัสดุ สารเคมีทางวทิยาศาสตร์ 

 8.8  พนักงาน ตัวแทนขายยา เครื่องส าอาง และผลติภัณฑ์ 

 8.9  ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีวเคมี หรอืสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกฤษชัย พูลเจรญิ 

 

31009024XXXXX อาจารย์ Ph.D.  

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

ชวีเคม ี

พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์ 

University of Newcastle Upon 

Tyne, United Kingdom 

มหาวทิยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2556 

 

2543 

2536 

2 นายคมศักดิ์ พินธะ 35605003XXXXX อาจารย์ วท.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

ชวีเคมแีละชวีเคมีเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2559 

2546 

2543 

3 นายพชิญะ ค าอา้ย 35304001XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

เทคโนโลยกีารเพาะขยายพันธ์ุสตัว์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2544 

2540 

4 นางสาววชิราภรณ์ ทิพยส์ุวรรณ 35099014XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

- 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2555 

2547 

2537 

5 นางสาวอรดา ชุมภูค า 35013006XXXXX อาจารย์ Ph.D.  

 

วท.ม.  

วท.บ.  

Chemical Biology 

 

ชวีเคม ี

ชวีเคมีและชวีเคมีเทคโนโลยี 

Imperial College London, 

United Kingdom 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

 

2548 

2544 

6 นายอ านาจ ออ่นสอาด 11899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

วท.บ.  

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังมี

แนวโน้มที่จะประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น ประเด็นของการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความ

ท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติดิจิทัล ประเด็นของ

คุณภาพการศึกษาที่ต้องพัฒนาเพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

อาเซียน และประเด็นของการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบ

เนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยจะมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพิ่ ม

มากขึ้น เพื่อเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และเพิ่มสัดส่วนของจ านวนบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยมีการก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 

มีประชากรวัยเด็กและวัยท างานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ โดยรวมอยู่ต่ ากว่าระดับทดแทน 

ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ประเทศ ยังท าให้

คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการด ารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้

ประชากรเกิดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-

Communicable diseases, NCDs) เพิ่มขึ้น แม้ประชาชนจะมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ

มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อเกิดความ

เจ็บป่วยขึ้น ภาครัฐจึงต้องเพิ่มงบประมาณมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เกิดการสูญเสีย

เงินตราในส่วนที่ควรจะน าไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ก่อให้เกิดผลสืบเนื่องเป็นความล่าช้าต่อการ

พัฒนาประเทศในภาพรวม จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) จึงได้มีการวางกรอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่ต้องการพัฒนา

คนทุกช่วงวัยเพื่อใหค้นไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนา

และดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแล

สุขภาพอย่างยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งที่ มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ผนวกกับปัญหาทางสุขภาพ ในขณะที่ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนายังมีน้อยมาก ไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นต้อง

มีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษกิจ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนก้าวไปสู่

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพและสังคมสูงวัยที่ประเทศไทย

ก าลังเผชิญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญทั้งการป้องกันและการ

รักษาปัญหาสาธารณสุขที่จะตามมา การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี จงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อตอบรับกับสังคมยุคใหม่ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ชีวเคมีจึงเป็นศาสตร์ที่ให้องค์ความรู้พื้นฐานที่จะ

น าไปใช้ในการพัฒนางานและความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยี โดยน ามาซึ่งการคิดค้นนวัตกรรม

และสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การผลิตวัคซีน การพัฒนาและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ในทาง

การแพทย์ ซึ่งร่างแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี มีการอยู่ดีกินดีเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคนและเพิ่ม

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศตอ่ไป 

 ดังนัน้การสร้างนักชีวเคมีที่มีองค์ความรูแ้ละทักษะความรู้ทางดา้นชีวเคมีการแพทย์และชีวเคมี

เทคโนโลยีควบคู่กันไป จึงมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์และชีวเคมี

เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันและสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 จากปัญหาทางเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ แต่จ านวนนักวิจัยในประเทศเพื่อพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้ ดัง

เห็นได้จากการน าเข้ายา อาหารเสริมสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีจากต่างประเทศจ านวนมาก ในขณะเดียวกันจังหวัดพะเยาและภูมิภาค เป็นแหล่งที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร สารจากธรรมชาติและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน ดังนั้น คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ค านึงถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่

สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศใน

สาขาวิชาชีวเคมี โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรได้มุ่ง
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จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาด้านชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวเคมีเทคโนโลยี

ที่หลากหลายและทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างให้นิสิตมีทิศทางการน าความรู้ด้านชีวเคมีไปบูรณาการ 

รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย พัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลใหเ้กิดความเข้มแข็งของประเทศตอ่ไป 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมี

วัตถุประสงค์ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวม 5 ด้าน คือ 

หนึ่ง จัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท า                      

และเป็นคนดีของสังคม 

สอง สร้างงานวิจัยที่เน้นการสรา้งภูมปิัญญาเพื่อบูรณาการความรูสู้่ชุมชน 

สาม บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใชป้ัญญารวมหมูเ่พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

สี ่ ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

ห้า บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 ทั้งนี ้คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่ 

หนึ่ง ด้านการเรียนการสอน คือ มีการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สอง ด้านการวิจัย คือ เป็นสถาบันช้ันแนวหน้าในด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น เน้นการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ระดับประเทศและเข้าสู่ระดับชาติได้ 

สาม ด้านการบริการวิชาการสู่ ชุมชน คือ เป็นศู นย์กลางการศึกษาและพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในจังหวัดภาคเหนอืตอนบนเป็นหลัก เพื่อเป็นแหล่งรวมวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นฐานรองรับภาคอุตสาหกรรม ชีววิศวกรรม และ

เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ในอนาคต จัดให้มีบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์แก่ชุมชน และสถานศกึษาต่างๆ 

สี ่ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม คือ  เป็นแหล่ งร่วมอนุ รักษ์ท านุบ ารุงศาสนา

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดงีาม 

 ดังนั้น การจัดตั้งหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อผลิต

บัณฑิตผู้มีความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ

วิชาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยระดับพื้นฐานและระดับ
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ประยุกต์ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขสังคมและทรัพยากรท้องถิ่น และน าไปสู่การ

พัฒนาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

          001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์               

  241111  คณิตศาสตร์ 1     3(2-2-5) 

    Mathematics I 

  241112  คณิตศาสตร ์2     3(2-2-5) 

    Mathematics II 
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  242101  หลักเคมี     4(3-3-8) 

    Principle of Chemistry 

  243101  ชีววิทยา 1     4(3-3-8) 

    Biology I 

  243211  เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

    Cell and Molecular Biology 

  244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

    Introductory Physics 

  247111  ชีวสถิติ      3(2-2-5) 

    Biostatistics 

  242111  เคมีเชงิฟิสิกส์และการประยุกต์   4(3-3-8) 

    Physical Chemistry and Applications 

  242120  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ   4(3-3-8) 

    Quantitative Analysis 

  242141  เคมีอินทรีย ์     4(3-3-8) 

    Organic Chemistry 

 

  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์               

  361101  จุลชีววิทยาทั่วไป    4(3-3-8) 

    General Microbiology 

 

  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์               

  146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

    English for Specific Purposes 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

 ไม่ม ี

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้     3(2-3-6) 

    Fundamental Biochemistry 

  365211  ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น   4(3-3-8) 
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    Fundamental Medical Biochemistry 

  365212  ชีวเคมีพื้นฐาน     3(2-3-6) 

    Basic Biochemistry 

  365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1   3(2-3-6) 

    Basic Medical Biochemistry I 

  365214  ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2   3(3-0-6) 

    Basic Medical Biochemistry II 

  365215 ชีวเคมีทั่วไป     4(3-3-8) 

    General Biochemistry 

  365216 ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้เยื่อ   2(1-2-3) 

    Biology of Cells and Tissues 

  365217  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล   4(3-3-8) 

    Biochemistry and Molecular Biology 

  365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป    4(3-3-8) 

    General Medical Biochemistry 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดนโยบายใหม้ีการจัดการเรียน

การสอนหมวดวิชาเฉพาะด้านที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตรด์ังนี้ 

1) ให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ

จัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ติดตามการด าเนินงานกระบวนการ

เรียนการสอน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 หลักสูตรชีวเคมีมุ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม 

 1.2 ความส าคัญ   

 จากปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นใน

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเล็งเห็นว่าการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีความส าคัญอย่างมากที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการน าความรู้ทาง

ชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว และยังได้วางแนวทางความพร้อมด้านวิชาการเพื่องา่ยต่อ

การพัฒนาการศึกษาด้านชีวเคมีและการบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่ อสร้าง

สังคมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและประเทศตอ่ไป 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาชีวเคมี ให้มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.3.2 มีความรูค้วามเข้าใจในศาสตรชี์วเคมี 

1.3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาชีวเคมีและบูรณาการกับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

1.3.4 สามารถคิด วิเคราะห ์แก้ปัญหาทางชีวเคมีด้วยระเบียบวิจัยทางวทิยาศาสตร์ 

1.3.5 มีความรับผดิชอบต่อบทบาทและหนา้ที่ของตนเอง 

     1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 เมื่อส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่ 

1.4.1 มีความรูแ้ละทักษะในเชิงปฏิบัติดา้นชีวเคมีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม 

1.4.2 สามารถน ากระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางชีวเคมีมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ

หรอืศกึษาต่อได้ 

1.4.3 มีทักษะการสื่อสารเชงิวิทยาศาสตร์ 

1.4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาด้วยตนเองได้ 

1.4.5 มีความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ที่ของนักชีวเคมี บนพืน้ฐานของคุณธรรม จรยิธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลกัสูตรให้มมีาตรฐานตามที่ สกอ.

ก าหนดและมีความสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้และการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาศาสตร์  

 

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ 

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

สกอ. 

 

 

 

3) ติดตามภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ  

 

1) เอกสารหลักสูตร  

2) เอกสารประกอบการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร  

2) รายงานผลการประเมิน

รายวิชาโดยอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 

1) รายงานสถิติการมีงานท า

ของบัณฑิตจบใหม่และข้อมูล

อัตราเงินเดือนที่บัณฑติได้รับ  

2) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติจากหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑติ 

2) แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ

ตามมาตรฐานผลการเรียน 

1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูโ้ดยใหค้วามรู้สอดแทรก

ไปกับการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรม วิธีคิด วิธีสื่อสารสัมพันธ์ 

การมคีวามรับผดิชอบ 

1) จ านวนแผนงาน กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผูส้อนใน

การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2) รายงานความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสติต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท้ี่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ไม่ม ี

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ  4  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

 4.1 ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 4.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 4.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 4.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ

ประพฤติ 
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ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรอืการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ 

        5.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

      5.2 มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

หรอืผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา

ใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรอืตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 1) เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 2) เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ขาดความรูพ้ืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการน ามาต่อยอด

ความรูเ้ฉพาะด้าน 

2.3.2 ขาดประสบการณ์การใช้ชีวติรว่มกับผูอ้ื่น 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดให้นสิิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานก่อนการเรียนวิชา

เฉพาะด้าน 

2.4.2 จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะน าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการใช้

ชีวติรว่มกับผูอ้ื่น รวมทั้งเป็นผู้ดูและให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน 
 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2  80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3   80 80 80 

ช้ันปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

9,297,912 

- 

 

9,762,808 

- 

 

10,250,948 

- 

 

10,763,495 

- 

 

11,301,670 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

250,000 

500,000 

40,000 

 

50,000 

250,000 

500,000 

60,000 

 

50,000 

250,000 

500,000 

80,000 

 

50,000 

250,000 

500,000 

80,000 

 

50,000 

250,000 

500,000 

100,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 
1,000,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 350,000 370,000 400,000 420,000 450,000 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

รวมรายจ่าย 11,529,912 123,034,808 14,072,948 15,105,495 16,193,670 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หนว่ยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ  21 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

        2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

        2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

 43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบงัคับ 

        2,2,2 วิชาเอกเลือก 

 49 หน่วยกิต 

34 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน    30  หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย     3(3-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(3-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(3-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(3-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 
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003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   92  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า    43  หน่วยกิต  

       (1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  241111  คณิตศาสตร์ 1     3(2-2-5) 

    Mathematics I 

  241112  คณิตศาสตร์ 2     3(2-2-5) 

    Mathematics II 

  242101  หลักเคมี     4(3-3-8) 

    Principle of Chemistry 

  243101  ชีววิทยา 1     4(3-3-8) 

    Biology I 

  243211  เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

    Cell and Molecular Biology 

  244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

    Introductory Physics 

  247111  ชีวสถิติ      3(2-2-5) 

    Biostatistics 

 

(2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน    19 หน่วยกิต 

  146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

    English for Specific Purposes 

  242111  เคมีเชงิฟิสิกส์และการประยุกต์   4(3-3-8) 

    Physical Chemistry and Applications 
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  242120  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ   4(3-3-8) 

    Quantitative Analysis 

  242141  เคมีอินทรีย ์     4(3-3-8) 

    Organic Chemistry 

  011136   จุลชีววิทยาทั่วไป    4(3-3-8) 

    General Microbiology 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   49 หน่วยกิต 

(1) วิชาเอกบังคับ     ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต 

  365222 หลักการของชีวเคมี     4(3-3-8) 

    Principles of Biochemistry  

  3653 32  เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี   3(1-6-5) 

    Basic Biochemical Instruments 

  436532  โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี   3(2-3-6) 

    Biochemical Disorders and Diseases 

  365335 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา  3(1-6-5) 

    Laboratory Techniques in Molecular Biology 

  365341  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์   3(1-6-5) 

    Techniques in Cell Culture 

  513653  ชีวเคมีของผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ  3(2-3-6) 

    Biochemistry of Natural Products 

  365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี    2(2-0-4) 

    Biochemical Technology 

  365390 ระเบียบวิธีวิจัย     3(2-3-6) 

    Research Methodology 

  236544  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี   3(1-6-5) 

    Biochemical Laboratory Techniques 

  723654  ชีวเคมีของเวชส าอาง    3(2-3-6) 

    Biochemistry of Cosmeceuticals 

  914365  สัมมนา      1(0-3-2) 

    Seminar 
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  365492 การศกึษาอิสระ*    6 หนว่ยกิต 

    Independent Study 

  365493 การฝึกงาน*     6 หนว่ยกิต 

    Professional Training 

  365494 สหกิจศึกษา*     6 หนว่ยกิต 

    Co-operative Education 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

(2) วิชาเอกเลือก     ไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต 

  365331 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

    Environmental Biochemistry 

  365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน  3(2-3-6) 

    Biochemistry of Wellness and Longevity 

  365333 ชีวเคมีเชงิโภชนาการ    3(2-3-6) 

    Nutritional Biochemistry 

 

  365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พืน้ฐาน   3(1-6-5) 

    Basic Bioinformatics 

  365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์    3(2-3-6) 

    Biochemical Genetics 

  636543  ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน  3(2-3-6) 

    Biochemistry of Oxidative Stress 

  365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลังกาย  3(2-3-6) 

    Biochemistry of Sports and Exercise 

  3654 83  พิษวิทยาเชงิชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง  3(2-3-6) 

    Biochemical Toxicology and Carcinogenesis 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอืน่ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English 

 004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 241111   คณิตศาสตร ์1     3(2-2-5) 

    Mathematics I  

 242101   หลักเคมี     4(3-3-8) 

    Principle of Chemistry    

 243101   ชีววิทยา 1     4(3-3-8) 

    Biology I    

 

    รวม      17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

 001101   การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

 001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

 003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

 241112   คณิตศาสตร ์2     3(2-2-5) 

    Mathemetics II 

 242141   เคมีอินทรยี ์     4(3-3-8) 

    Organic Chemistry   

 243211   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

    Cell and Molecular Biology    

  

    รวม      19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201   พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

 004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 244103   ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

    Introductory Physics 

 361101   จุลชีววิทยาทั่วไป    4(3-3-8) 

    General Microbiology 

 365222  หลักการของชีวเคมี     4(3-3-8) 

    Principles of Biochemistry   

 

    รวม      21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

 003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

 242111   เคมีเชงิฟิสิกส์และการประยุกต์   4(3-3-8) 

    Physical Chemistry and Applications 

 242120   การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ   4(3-3-8) 

    Quantitative Analysis 

 247111   ชีวสถิติ      3(2-2-5) 

    Biostatistics    

 365323  เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี   3(1-6-5) 

    Basic Biochemical Instruments 

 

 

    รวม      20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

    English for Specific Purposes 

 365324  โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี   3(2-3-6) 

    Biochemical Disorders and Diseases 

 365335  เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา  3(1-6-5) 

    Laboratory Techniques in Molecular Biology 

 365341   เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์   3(1-6-5) 

    Techniques in Cell Culture  

 365390  ระเบียบวิธีวิจยั     3(2-3-6) 

    Research Methodology 

 

    รวม      15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

 365351  ชีวเคมีของผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ  3(2-3-6) 

    Biochemistry of Natural Products 

 365371  ชีวเคมีเทคโนโลยี    2(2-0-4) 

    Biochemical Technology 

 3653XX  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

    Major Elective  

 365XXX  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

    Major Elective  

 XXXXXX  เลือกเสรี     3(X-X-X) 

    Free Elective 

 

    รวม      14 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 365442  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี   3(1-6-5) 

    Biochemical Laboratory Techniques 

 365472  ชีวเคมีของเวชส าอาง    3(2-3-6) 

    Biochemical of Cosmeceuticals  

 365491  สัมมนา      1(0-3-2) 

    Seminar 

 3654XX  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

    Major Elective  

 3654XX  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

    Major Elective  

 XXXXXX  เลือกเสรี     3(X-X-X) 

    Free Elective 

 

    รวม      16 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

 365492*  การศกึษาอิสระ     6 หนว่ยกิต 

    Independent Study    หรอื 

 365493*  การฝึกงาน     6 หนว่ยกิต 

    Professional Training    หรอื 

 365494*  สหกิจศึกษา     6 หนว่ยกิต 

    Co-operative Education 

 

    รวม      6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

  Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, sexual transmitted infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and 

environmental saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ

และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้อง

กับค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing skill 

with additions of various speaking and writing topics 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1         3(2-2-5) 

 Mathematics I 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

 Limit and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 

 

241112 คณิตศาสตร์ 2         3(2-2-5) 

 Mathematics II 

 เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 
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 Techniques of integration, improper integral, polar coordinate system, sequences and series 

of real numbers, power series 

 

242101 หลักเคม ี         4(3-3-8) 

  Principle of Chemistry  

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

  Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and base electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์       4(3-3-8) 

 Physical Chemistry and Applications 

 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน าความร้อน 

แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลาย

องค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส 

ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาร

จ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผวิได้แก่ แรงตึงผวิ ระบบของคอลลอยด์ 

 Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and thermal 

conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and multicomponent 

systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of non-and electrolytes, acid-base theory, 

electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical kinetics and its applications, introduction to 

polymer materials, surface chemistry, including surface tension, colloidal system 

 

242120 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ       4(3-3-8) 

  Quantitative Analysis 

  การวิเคราะหโ์ดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธี

ทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตร ี

อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี  และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิด             

โครมาโทกราฟี 
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  Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV-visible 

spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high performance 

liquid chromatography 

 

242141 เคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้างและ        

ไอโซเมอร์ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะไรมาติก    

เฮทเทอโรไซคลกิ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิและอนุพันธ์ 

 Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic 

compound, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic, 

heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their derivatives 

 

243101 ชีววทิยา 1         4(3-3-8) 

  Biology I  

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และ            

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ

สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Scientific methodology,  characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล      3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology  

 ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน

ชีวภาพ การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์

และออร์แกเนลล์ 

 Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles 
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244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8) 

  Introductory Physics  

 คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและ

การสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

 Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force, 

work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanic, 

wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modem physics 

 

247111 ชีวสถติิ          3(2-2-5) 

 Biostatistics  

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะหแ์ละแปลผล 

 Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in daily 

life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the 

data 

 

361101 จุลชวีวิทยาทั่วไป        4(3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

    Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, 

environment, medicine and public health 
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365210 ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-3-6) 

 Fundamental Biochemistry    

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การ

ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์

ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

ของสารชีวโมเลกุล 

 Chemical properties and metabolism of carbohydrates , proteins , lipids  and nucleo tide s , 

properties and activities of enzymes, centra l dogm a , molecular biology techniques, horm ona l 

regulation, bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, relationship between biochemistry 

and disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical properties testing for biomolecules 

 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น       4(3-3-8) 

  Fundamental Medical Biochemistry       

 คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถี            

เมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความ

ผดิปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และ

การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties of carbohydrates, connective tissues, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzymes, metabolism of biomolecules, metabolic interrelationships, 

gene and gene expression, molecular biology and genetic engineering techniques, biochemical 

disorders and diseases, biochemistry of blood, hormones and biosignaling, carcinogenesis a n d 

biochemical properties testing for biomolecules 

 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน        3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry    

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตนี ลพิิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผดิปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, central dogma, 

techniques in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway 

interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

 

365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1       3(2-3-6) 

 Basic Medical Biochemistry I      

 โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและ

แรธ่าตุ ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Structures and chemical properties of carbohydrates, lipids, proteins, nucleotides, vitamins 

and minerals, biochemistry of blood, properties and activities of enzymes,hormona l re g u la t io n , 

central dogma, gene regulation, techniques in molecular biology and biochemical properties testing 

for biomolecules 

 

365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2       3(3-0-6) 

 Basic Medical Biochemistry II      

 ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมและความผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด         

นิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณของเซลล์ 

ชีวเคมีของการเกิดมะเร็งและเมแทบอลิซึมของซีโนไบโอติก ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน

 Bioenergetics, metabolic  pathways and disorders of carbohydrates , proteins , lipids , 

nucleotides, vitamins and minerals, metabolic pathway interrelationships, cell signaling, biochemical 

carcinogenesis and xenobiotics metabolism, biochemistry of oxidative stress 

 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป         4(3-3-8) 

 General Biochemistry  

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics 

and biochemical properties testing for biomolecules 

 

365216 ชีววทิยาของเซลล์และเน้ือเยื่อ      2(1-2-3) 

 Biology of Cells and Tissues 

 ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุมการท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การขนส่งผ่าน

เยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ใน

การศกึษาเซลล์และเนือ้เยื่อ 

 Types, structures, functions, mechanism of action and regulation of cells and tissues, cell 

membrane transport, membrane potential, cell cycle, cell death and techniques in study of cells 

and tissues 

 

365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล       4(3-3-8) 

 Biochemistry and Molecular Biology 

 คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติและความสัมพันธ์กับ

ภาวะการเกิดพยาธิสภาพ การแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ชีวเคมี

ในการแพทย์ 

 Properties, structures functions and metabolism of important biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, alteration of biomolecules in physiological conditions 

and relation with pathophysiological conditions, gene expression, techniques in molecular biology 

and application of biochemistry in medicine  

 

365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป       4(3-3-8) 

  General Medical Biochemistry       

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน คุณสมบัติและการท างานของ

เอนไซม์ อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด 

ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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Chemical properties and metabolism of carbohydrates , proteins , lipids  and nucleo t id e s , 

metabolic p a t h w a y  interrelationships, gene and gene expression, properties and activities of 

enzymes, molecular biology and genetic engineering techniques, biochemical disorders and 

diseases, biochemistry of blood, hormone and biosignaling, b io c h e m ic a l carcinogenesis and 

biochemical properties testing for biomolecules 

 

365222 หลักการของชีวเคมี         4(3-3-8) 

  Principles of Biochemistry  

  องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของน้ า สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง 

สมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและ

การท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การควบคุมการท างานของฮอร์โมน คุณสมบัติของเยื่อชีวภาพ

และการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ การสื่อสัญญาณของเซลล์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสาร

ชีวโมเลกุล 

  Cellular biochemical components, structure and function of water, buffer solution, 

structures, properties and functions of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, vitamins and 

minerals, properties and activities of enzymes, central dogma, gene regulation, principles and 

techniques in molecular biology, bioenergetics, metabolic pathway of carbohydrates, proteins, lipids 

and nucleotides, metabolic pathway interrelationships, hormonal regulations, properties of biological 

membranes and transport, cell signaling and biochemical properties testing for biomolecules 

 

365323 เคร่ืองมือพื้นฐานทางชีวเคมี        3(1-6-5) 

   Basic Biochemical Instruments 

   การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี: ปิเปต เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ โครมาโทกราฟี 

เครื่องกรอง เครื่องสกัด เครื่องท าแหง้แบบสุญญากาศ เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง 

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (จเีอ็มพี) 

ระบบมาตรฐานไอเอสโอ การจัดการและการบ าบัดของเสีย 

   Introduction to biochemical equipment and instruments: pipette, autoclave, 

chromatography, filtration apparatus, extractor, lyophilizer, evaporator, centrifuge and 

ultracentrifugation, biosafety, good manufacturing practice (GMP) ,ISO standard system, waste 

treatment and management 
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365324 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี       3(2-3-6) 

   Biochemical Disorders and Diseases 

   ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุลกับโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม ได้แก่

คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ลพิิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทางชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์

ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมคิุ้มกัน ต่อมไร้ท่อ และเอนไซม์เพื่อการวินจิฉัย 

   Clinical correlation of biomolecules with diseases and disorders in metabolic pathways of 

carbohydrates, proteins, lipids, nucleotides, mechanisms of physiological biochemistry, disorders in 

DNA replication, gene regulation, hemoglobin, immune system, endocrine glands and enzymes for 

diagnosis  

 

365331 ชีวเคมสีิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 

  Environmental Biochemistry 

  กระบวนการทางชีวเคมี ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สารชีวโมเลกุลจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ชีวเคมีของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พืชสมุนไพร

ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและความงาม การป้องกันโรคจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากสารเคมี 

สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

  Biochemical processes in natural and environment, natural and environmental 

biomolecules, metabolic pathways of biomolecules, applications of biochemistry in modern 

environments, local and medicinal herbs for health and beauty, prevention of  dietary-caused 

diseases, contaminated pollutions and xenobiotics in food and environment that have related 

effects and harmful on human health. 

 

365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน      3(2-3-6) 

  Biochemistry of Wellness and Longevity 

  สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแหง่ชีวติ สาเหตุของความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมี

อายุยืนในมนุษย์ การเกิดไกลเคช่ัน ภาวะเครียดออกซิเดช่ัน และยีนที่เกี่ยวข้องกับความชรา ความ

เสื่อมสภาพของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะและการมีอายุยืน อาหารและสมุนไพรเพื่อ

ชะลอวัย  

  Biomelecules, molecules for life, causes and factors of aging, degeneration, biochemical 

mechanisms in human, glaycation, oxidative stress and genes of aging and longevity, life style 

management for wellness and longevity, foods and herbs as anti-aging effects 
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365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ        3(2-3-6) 

 Nutritional Biochemistry 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงาน

และธาตุอาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับเมแทบอลิซึมในสภาวะปกติและ

ผดิปกติ การประยุกต์ในด้านการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในชุมชน กลไก

ของพยาธิสภาพที่เกิดจากการได้รับธาตอุาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลและสารปนเปื้อนที่เป็นพิษในอาหาร 

 Composition and properties of macronutrients and micronutrients, body requirement of 

energy and nutrients, relationships between nutrition and metabolism in normal and abnormal 

conditions, applicants in health improvement and malnutrition solving in  lo c a l c o m m u n i t y , 

mechanisms of pathological conditions occurring from receiving imbalanced proportion of nutrients 

and toxic contaminants in foods 

 

365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน       3(1-6-5) 

   Basic Bioinformatics    

   ฐานข้อมูลทางชีววิทยา โครงสร้างของฐานข้อมูล เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหา

และการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัดเรียงล าดับข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การ

ท านายโครงสรา้งและหน้าที่ของโปรตนี จโีนมของโปรคาริโอทและยูคาริโอท  

  Biological databases, database structure, searching tool, sequence data retrieval and 

analysis, protein and DNA BLAST and sequence alignment, prediction of protein structure and 

functio, prokaryotes and eukaryotes genomes 

 

365335 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชวีวิทยา       3(1-6-5) 

   Laboratory Techniques in Molecular Biology 

   หลักการ ทฤษฎี วิธีการทางอณูชีววิทยา กระบวนการสกัดแยก การท าบริสุทธิ์และวิเคราะห ์

อาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ การ

วิเคราะห์การเกิดมิวเตชัน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย การตัดต่อดีเอ็นเอ การท าโคลนนิ่ง 

การผลิตโปรตนีลูกผสมและอีไลซา 

 Principles, theory and methodology in molecular biology, extraction, purification and 

analysis of DNA, RNA and protein, polymerase chain reaction (PCR), DNA sequencing, mutation 

analysis, bacterial DNA vectors preparation, cloning, recombinant protein production and enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) 
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365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์        3(1-6-5) 

 Techniques in Cell Culture 

 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์เกาะพื้นผิว และเซลล์แขวนลอย การนับจ านวนเซลล์ 

การเจริญและการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การปฏิสนธิในหลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และ

การประยุกต์ใช ้

 Techniques in primary, adherent and suspension cell culture, cell counting, cell growth and 

cytotoxicity assay, in vitro fertilization, cryopreservation and applications 

 

365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ      3(2-3-6) 

 Biochemistry of Natural Products  

 โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่พบในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาท

ในวิถีเมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติเชิงป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของ

โรค การเตรียมสาร การแยกสาร การระบุชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยเทคนิคทางชีวเคมี การ

ประยุกต์ใชผ้ลติภัณฑ์ธรรมชาติดั้งเดิมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี 

 Molecular structures and properties of active compounds in herbs and natural products, 

roles in metabolic pathways, biochemical mechanisms of action and properties in prevention or 

alleviation of disorders, preparation, separation, identification and analysis of bioactive compounds 

using biochemical techniques, applications of traditional natural products in prevention of 

biochemical disorders 

 

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์         3(2-3-6)  

  Biochemical Genetics 

  สารพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ การ

ซ่อมแซมดีเอ็นเอ ยีนและการแสดงออกของยีน กระบวนการถอดรหัสและแปลรหัสพันธุกรรม กลไก

ควบคุมการแสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต เทคโนโลยีการดัดแปลงสารพันธุกรรม การ

กลายพันธุ์ระดับยีนและการตรวจสอบ 

           Genetic materials, structure and function of genetic materials, DNA replication, DNA repair, 

gene and gene expression, transcription, translation, mechanism and regulation of gene expression 

in prokaryotes and eukaryotes, recombinant DNA technology, gene mutation and verification 
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365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี        2(2-0-4) 

  Biochemical Technology 

  เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้

ชีวเคมีกับเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยีนาโน ชีวเคมีของกลิ่น รส และสาร

หอมเบื้องต้น นิตวิิทยาศาสตร์เบื้องต้น หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับชีวเคมีเทคโนโลยี  

 Carbohydrate technology, lipid technology, protein technology, enzyme technology, DNA 

and RNA technology, biochemical app lica tion  fo r  b io technology, basic fermentation technology, 

nanotechnology, basic biochemical aspects of flavor and aroma, introduction to forensic science, 

currents topics 

 

365390 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-3-6) 

 Research Methodology 

 หลักการท าวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียน

โครงร่างงานวิจัย การคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การคัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรมการ

วิจัยในจุลชีพ สัตว์และมนุษย์ การน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความ

วิจัยจากบทความทางวิทยาศาสตร์  

 Principle of biochemical research methodology, data collection, bio-statistical analysis,  

research proposal writing, scientific critical thinking, plagiarism, ethics in microorganisms, animals 

and humans, presentation, report writing, analyzing and criticizing of sciencetific articles 

 

365436 ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน      3(2-3-6) 

 Biochemistry of Oxidative Stress 

 โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การสร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสาร

ไนโตรเจนที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะเครียดทางออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียด

ทางออกซิเดชันในโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเสื่อมและชราของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง 

สมบัติและการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาต ิ 

 Structures and properties of free radicals,  formation of free radicals, reactive oxygen and 

nitrogen species, measurement of oxidative stress, roles of oxidative stress in infection disease and 

noncommunicab le  d isease, degeneration and aging of cells, types, structures, properties and 

mechanisms of antioxidants, sources of antioxidants from diets and natural products 
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365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลังกาย     3(2-3-6) 

   Biochemistry of Sports and Exercise  

   บทบาทส าคัญของโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

และนิวคลีโอไทด์ การท างานของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการ

กีฬา เมแทบอลิซึมในการออกก าลังกายและภาวะเครียดออกซิเดชันจากการออกก าลังกาย  

   Significant roles of chemical structure and biological functions of carbohydrates, proteins, 

lipids and nucleotides, enzyme activity, bioenergetics, hormones, nutrition for health and sports, 

metabolism in exercise and excercise-induced oxidative stress 

 

365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง     3(2-3-6) 

 Biochemical Toxicology and Carcinogenesis 

 การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของ

สารซีโนไบโอติก ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิด

มะเร็ง ยีนมะเร็ง ยีนต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง  การอักเสบ การรุกรานและการ

แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตโีอมิกส์ในเซลล์มะเร็ง 

 Absorption,  distribution and mechanism of toxicants, biotransformation of xenobiotic, cell 

injury and cell death, carcinogenesis, cell cycle and cancer, oncogenes, tumor suppressor genes, 

cancer signaling pathways, inflammation, cancer cells invasion and metastasis, proteomics in 

cancer cells  

 

365442 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี       3(1-6-5) 

 Biochemical Laboratory Techniques 

 การปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี ได้แก่ เทคนิคการเตรียมสารละลาย การสกัดและวิเคราะห์

สารพฤษเคมีจากพืชท้องถิ่น การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โปรตีน และ

เทคนิคปัจจุบันทางชีวเคมี 

 Biochemical laboratory traning including solution preparation techniques, extraction and 

characterization of phytochemical components in traditional plants, quantitative PCR, protein 

analysis and current techniques in biochemistry 
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365472 ชวีเคมขีองเวชส าอาง        3(2-3-6) 

 Biochemistry of Cosmeceuticals 

 ลักษณะ สมบัติของเวชส าอาง การน ายาและเครื่องส าอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการออก

ฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและ

เครื่องส าอาง ประโยชน์และโทษของยาและเครื่องส าอาง สารธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

และความงาม สุคนธบ าบัด และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องส าอาง วัตถุที่หา้มใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง 

 Characteristics, properties of cosmeceuticals, delivery of drugs and cosmetics to target 

cells, cellular and molecular actions of drugs and active compounds, the body response toward 

drugs and cosmetics usage, useful and adverse effects of drugs and cosmetic, natural products 

and dietary supplements for health and beauty, aromatherapy and technologies for drugs and 

cosmetic development, prohibited cosmetic ingredients 

 

365491  สัมมนา         1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางดา้นชีวเคมี 

 Literature s e a r c h , data collection, analysis, presentation, discussion and answering in 

biochemical topics 

 

365492  การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ อภปิรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี 

  Data searching, data collection, e x p e r im e n ts , analysis, report writing, presentation, 

discussion and conclusion in biochemical topics 

 

365493 การฝึกงาน         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ การเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียนรายงาน การน าเสนอ อภิปรายและการสรุป

หัวข้อทางด้านชีวเคมี 
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 Internship, learning, enhancement of experiences and skills related to biochemistry in an 

enterprise, public and private organization, report writing, presentation, discussion and conclusion in 

biochemical topics 

 

365494 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

อภปิรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี 

 Internship, learning, enhancement of experiences and skills related to biochemistry as a 

trainee staff in enterprise, public and private organizations, report writing, presentation, discussion 

and conclusion in biochemical topics 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขรหัส 365 หมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง   ชีวเคมีทั่วไปหรอืรายวิชาบริการ 

  3.2  เลข 1 หมายถึง   ชีวเคมีทั่วไปหรอืรายวิชาบริการ 

  3.3  เลข 2 หมายถึง   พืน้ฐานชีวเคมี 

  3.4  เลข 3 หมายถึง   วิชาเอกเลือก 

  3.5  เลข 4 หมายถึง   เทคนิคเฉพาะทางชีวเคมี 

  3.6  เลข 5 หมายถึง   ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 

  3.7  เลข 6 หมายถึง   พันธุศาสตร์และการประยุกต์ทางพันธุศาสตร์ 

  3.8  เลข 7 หมายถึง   เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

  3.9  เลข 8 หมายถึง   อื่นๆ 

  3.10 เลข 9 หมายถึง   สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย การศกึษาอิสระ ฝกึงาน สหกิจศึกษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   ล าดับวิชาของรายวิชาในกลุ่มวชิาของเลขรหัสตัวที่ 5 

   

 

 

 



 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกฤษชัย พูลเจรญิ 

 

31009024XXXXX อาจารย์ Ph.D.  

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

ชวีเคมี 

พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์ 

University of Newcastle Upon 

Tyne, United Kingdom 

มหาวิทยาลัยมหดิล

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2556 

 

2543 

2536 

2 นายคมศักดิ์ พินธะ 35605003XXXXX อาจารย์ วท.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

ชวีเคมี 

ชวีเคมี 

ชวีเคมีและชวีเคมีเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2559 

2546 

2543 

3 นายพชิญะ ค าอา้ย 35304001XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีเคมี 

เทคโนโลยกีารเพาะขยายพันธ์ุสตัว์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2544 

2540 

4 นางสาววชิราภรณ์ ทิพยส์ุวรรณ 35099014XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีเคมี 

- 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2555 

2547 

2537 

5 นางสาวอรดา ชุมภูค า 35013006XXXXX อาจารย์ Ph.D.  

 

วท.ม.  

วท.บ.  

Chemical Biology 

 

ชวีเคมี 

ชวีเคมีและชวีเคมีเทคโนโลยี 

Imperial College London, 

United Kingdom 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

 

2548 

2544 

6 นายอ านาจ ออ่นสอาด 11899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

วท.บ.  

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 
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  3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล าดั

บ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นายไมตรี สุทธจิตต์  35604521XXXXX ศาสตราจารย์ 

เกียรตคิุณ 

Ph.D 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry 

ชวีเคม ี

เคม ี

University of New York at Buffalo, USA 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2514 

2505 

2503 

2 นายนสิันต์   สัตยาศัย 34099011XXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

Biochemistry 

ชวีเคม ี

เภสัชศาสตร์ 

Monash University, Australia 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2534 

2520 

2517 

3 นางสุภกร พงศบางโพธ์ิ 35099007XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry 

ชวีเคม ี

เทคนิคการแพทย ์

Auburn University, USA 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2535 

2529 

2526 

4 นางสาวกนกกาญจน ์

พรหมน้อย 

35308001XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2546 

5 นางสาวกนกทิพย ์เพชร

รัตน์ 

16799000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2550 

6* นายกฤษชัย พูลเจรญิ* 

 

31009024XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

 

ชวีเคม ี

พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์ 

University of Newcastle Upon Tyne, 

United Kingdom  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2556 

 

2543 

2536 

7* นายคมศักดิ์ พินธะ* 35605003XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

ชวีเคมแีละชวีเคมีเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2559 

2546 

2543 

50 



 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

8 นางสาวชลธิดา เทพหนิลัพ 35203000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2548 

2545 

9 นายธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 16406000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2556 

10 นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลยว์งศ์ 36099005XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชีวเคมีและชวีเคมีเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2549 

2544 

11* นายพชิญะ ค าอา้ย* 35304001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

เทคโนโลยกีารเพาะขยายพันธ์ุสตัว์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2544 

2540 

12* นางสาววชิราภรณ์ ทิพยส์ุวรรณ* 35099014XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

ชวีเคม ี

ชวีเคม ี

- 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2555 

2547 

2537 

13* นางสาวอรดา ชุมภูค า* 35013006XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Biology 

 

ชวีเคม ี

ชีวเคมีและชวีเคมีเทคโนโลยี 

Imperial College London, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

 

2548 

2544 

14* นายอ านาจ ออ่นสอาด* 11899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 

15 นางสาวรุ่งทิพย ์ทองบุญโท 36205000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2548 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

  ไม่ม ี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (365390) เพื่อเรียนรู้ความหมาย 

ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการต่างๆ ในการท างานวิจัย ตลอดจนประเมิน และการเรียนรู้เทคนิค

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี (365442) ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการ

เทคนิคทางชีวเคมีที่สามารถน าไปใช้ในสถานที่ฝึกงานได้ นอกจากนีย้ังมีรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 

ที่ปูพื้นฐานความรู้ก่อนไปฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน  

 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.2.1 มีวนิัย สามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎ ระเบียบของแหล่งฝกึ 

4.2.2 ซื่อสัตย์ อดทน และตรงตอ่เวลา 

4.2.3 มีความรูแ้ละทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีวเคมี 

4.2.4 สามารถน าความรูแ้ละทักษะที่ได้ศกึษาไปบูรณาการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.5 สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

4.2.6 มีทักษะในการสื่อสารด้านการพูด เขียน คดิและวิเคราะหป์ระมวลผล  

 4.3 ช่วงเวลา   

  ช้ันปีที่ 4  ภาคการศกึษาปลาย  

 4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง 

 4.5 จ านวนหน่วยกิต 

  6 หนว่ยกิต 

 4.6 การเตรยีมการ 

4.6.1 คณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมก าหนดรายละเอียดการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และแจ้งรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้นิสติทราบ 

4.6.2 นิสติยื่นแบบค าร้องขอเข้ารับการฝึกประสบการณภ์าคสนามมายังสาขาวิชาฯ 

4.6.3 สาขาวิชาฯ พิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหว่างคณะกรรมการ

ด าเนินงานและนิสิต  

4.6.4 สาขาวิชาฯ ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามส่งให้
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คณะฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัต ิ

4.6.5 รับเรื่องจากคณะฯและจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสถานที่ฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม  

4.6.6 รอผลการตอบรับจากยังสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อได้รับแล้วแจ้ง

ผลตอบรับแก่นิสิต (กรณีสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามปฏิเสธ ให้เริ่มข้อ 4.6.2 

ใหม่)  

4.6.7 สาขาวิชาฯจัดท าหนังสือขอส่งตัวนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามและเสนอ

คณบดีลงนาม  

4.6.8 นิสิตรับหนังสือส่งตัวและสมุดฝึกประสบการณ์ภาคสนามในวันเตรียมความ

พร้อมนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (นิสิตต้องมารับเอกสารด้วยตนเองใน

วันเตรียมความพรอ้มนสิิตก่อนการฝึกประสบการณภ์าคสนามเท่านั้น)  

4.6.9 หลักสูตรชีวเคมีสาขาชีวเคมีและโภชนาการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

4.6.10 นิสติเข้ารับการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

4.6.11 นเิทศนสิิตฝกึประสบการณภ์าคสนาม 

4.6.12 นิสิตน าเสนอผลการฝึกงานและส่งเล่มรายงานการฝึกงานเพื่อให้สาขาวิชาฯ 

ประเมินผล  

4.6 กระบวนการประเมินผล 

  การประเมนิคุณภาพของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม มี 2 ส่วน ดังนี ้

4.1 การประเมินจากหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกประสบการภาคสนาม คิดน้ าหนักคะแนน 

ร้อยละ 75 

4.2 คุณภาพของการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและประเมินผลโดย 

คณาจารย์หลักสูตรชวีเคมี คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 25 

  การตัดสินผลการสอบ ให้ใชเ้กณฑ ์ดังนี้ 

  S หมายถึง เป็นที่พอใจ ผลประเมินมคีะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

  U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ ผลประเมินมคีะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 70 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (365390) เพื่อเรียนรู้ความหมาย 

ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการต่างๆ ในการท างานวิจัยตลอดจนประเมิน และการเรียนรูเ้ทคนิคเฉพาะ

ด้านวิทยาศาสตร์ และในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตที่มีความสนใจที่จะท างานวิจัยด้านชีวเคมี
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สามารถเลือกเรียนรายวิชา การศึกษาอิสระ (365492) เรียนรู้กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าวิจัย 

การวิเคราะห์ การแปลผลการวิจัย การสรุปและน าเสนอผลการวิจัย โดยนิสิตจะได้ท างานวิจัยตาม

ความสนใจและความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีขอบเขตการท า

โครงงานที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

เชิงชีวเคมีมาใช้ร่วมกับการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการท าวิจัย และน าเสนอ

ผลงานด้วยวาจาและรูปเล่ม 

รายวิชาการศึกษาอิสระ (365492) การฝึกทักษะวิจัยทางชีวเคมี การทดลอง รวบรวม 

วิเคราะห ์ตีความและสรุปและอภปิรายผลการทดลอง  การเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การ

ออกแบบโครงร่าง วางแผน และวิธีการวิจัย การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลเพื่อไขปัญหานั้ นๆ โดยมี

ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการด าเนินงานและเวลาที่ก าหนด 

5.2.2 สามารถเขียนรายงานวิจัย ที่มแีบบแผนเป็นสากล ทั้งในเรื่องการล าดับความ การ

ใช้ถ้อยส านวนในการเขียน การใชค้ าศัพท์ การอา้งองิ ตลอดจนรูปแบบของการพมิพ์ 

5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาได้ เป็นผู้พูดที่มีความรู้ สามารถ

อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและอย่างถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยค าและภาษาที่ดี สามารถ

เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้ มีบุคลิกภาพดีและมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมปีฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.2.4 มีความตระหนักในจรรยาบรรณการท าวิจัย ให้ความส าคัญกับประโยชน์และ

คุณค่าของผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

5.3 ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  6 หนว่ยกิต 
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5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และเรื่องท างานวิจัยตามความสมัครใจ 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าปรึกษารายละเอียดหัวข้อวจิัย วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูล การใช้สถิติ

ที่เหมาะสมให้นสิิตเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.5.3 นิสติท าภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการเขียนรายงานปัญหาพิเศษของนสิิต ให้เป็นไปตาม

รูปแบบที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 

5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่า ปัญหาพเิศษ

ของนสิิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 

5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการท าวิจัย และสนับสนุนส่งเสริม

ต่อไปแมน้ิสติจะส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมนิคุณภาพของโครงงานวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี ้

5.6.1 คุณภาพของตัวรายงานปัญหาพิเศษ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 60 

5.5.2 คุณภาพของการสอบปัญหาพิเศษปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบ

โครงงานวิจัยคิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 

การตัดสินผลการสอบ ให้ใชเ้กณฑ ์ดังนี้ 

  S หมายถึง เป็นที่พอใจ ผลประเมินมคีะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

  U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ ผลประเมินมคีะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 70 

 

 

 



57 
 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1) มีการสอดแทรกเรื่อง การแตง่กาย การเข้าสังคม เทคนิค

การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการวางตัวในการท างานในรายวิชาที่ศึกษา  

2) วางกฎเกณฑเ์กี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเข้มงวด 

เชน่สวมเสื้อกาวน์ แว่นตาระหว่างฝกึปฏิบัติการ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่

เกีย่วข้อง  

2) จัดการเรยีนการสอนโดยปลูกฝังให้นสิิตเห็นความส าคัญ

ของศาตรชี์วเคมี 

3) สอดแทรกความส าคัญของการเป็นผูเ้อื้ออาทรตอ่เพื่อน

มนุษย์ มีความเสียสละ ตลอดจนมจีิตสาธารณะ  

4) จัดการเรยีนการสอนให้นิสิตมวีินัย ตรงตอ่เวลา มใีจอาสา 

เคารพกฎระเบียบมหาวิทยาลัย 

3. ด้านภาวะผู้น า 1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสติ

ท างานเป็นกลุ่มโดยมีบทบาทการเป็นผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม  

2) มีกิจกรรมนิสติที่มอบหมายใหน้ิสติหมุนเวียนกันเป็นผูน้ า

กลุ่มในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสติมีความรับผิดชอบ  

3) มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา

เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน  

4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจใหน้ิสติร่วม

กิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคดิเห็น  

5) ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง การมี

ความรับผดิชอบต่อสว่นรวม  

6) พัฒนาคุณธรรมด้านความเพียรและความอดทนแทรกเสริม

ในกิจกรรมเปิดหอ้งเชียร์แก่นิสติโดยเฉพาะนิสติใหม่ช้ันปีที่ 1  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต  

(2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการน าความรู้ทาง

ชีวเคมีไปประยุกต์ใชโ้ดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น 

(2) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ หรือจัดกิจกรรมการให้บริการชุมชน ที่

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

(5) สร้างจติส านึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  โดยนิสิตต้องไม่กระท าการ

ทุจรติ 

(6) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น

แบบอย่างที่ดีดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ  และรู้จักการให้ ในกิจกรรมต่างๆ ที่แทรก

เสริมในรายวิชา 

(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ บุคลากร 

สถาบันการศึกษา 
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(5) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการสอนที่หลากหลายที่ช่วยให้

นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางชีวเคมี ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทาง

ทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี และเป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้นๆ พัฒนาการสอนให้น่าสนใจ และสอดแทรกตัวอย่างของสถานการณ์ประกอบเพื่อให้งา่ยต่อ

การเข้าใจของนิสิต พร้อมทั้งมีการแนะน าแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นิสติ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 

(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(5) ประเมินจากการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

(6) ประเมินจากการท าโครงงานวิจัยในรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีวเคมี 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมอื

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเรียนอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน มีทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ไม่สอนในลักษณะท่องจ า โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย 

การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทดลองในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงานวิจัยในรายวิชา

ปัญหาพเิศษทางชีวเคมี 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินกระบวนการคิดที่ เป็นขั้นตอน จากผลงาน ได้แก่ การตอบค าถาม

กรณีศึกษาที่ได้รับ และหัวข้อที่สัมมนา การอธิบายแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาโดยน า

ความรูพ้ืน้ฐานทางชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ 

(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน 

(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าในรายวิชาปัญหาพเิศษทางชีวเคมี 

(4) ประเมินจากการอภปิรายวิชาสัมมนาทางชีวเคมี 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                    

(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ

ผูส้อน 
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

(3) ก าหนดหัวข้อหรือปัญหาหรือกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวเคมีที่ทันต่อ

กระแสสังคม เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ

แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน. 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีน 

(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรว่มกิจกรรมต่างๆ 

(3) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

(4) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์ 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการ

สื่อสาร 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกใช้การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา และ

เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

(3) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้น าเอาข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติไปคิดวิเคราะห์

ข้อมูลทางการวิจัยใหเ้หมาะสม 
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(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้กับรายวิชา

ต่างๆ ที่สอน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอกรณีศึกษา การตอบปัญหาต่างๆ และ

การน าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) ประเมินจากการความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นฐานข้อมูลหรือ

เอกสารอ้างองิโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ 

(3) ประเมินจากการอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขที่ ได้จากผลการ

ศกึษาวิจัยในการท าโครงงานวิจัยหรือรายวิชาปัญหาพิเศษทางชีวเคมี 

(4) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะการ

น าเสนอ และการเขียนอภปิรายในรายงาน 

 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ก าหนดให้นสิิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่นา่สนใจและงา่ยต่อการ

  เข้าใจ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ประเมินจากการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ 

 

2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการสวมเสื้อกาวน์ระหว่าง

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

(2) จัดให้มกีารน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนสิิต 

(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม  

●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 

  ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนนิชีวิต  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและ  ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

           การแสดงออกในสังคม  

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี: (1) วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○    ●   ● ●    ○ ○    ○     

241112 คณิตศาสตร์ 2 ○    ●   ● ●    ○ ○    ○     

242101 หลักเคมี ●    ●   ● ● ○ ○  ○ ●    ● ○    

243101 ชวีวทิยา 1     ●    ●  ●   ○   ○  ●    

243211 เซลล์และชีววทิยาระดบั

โมเลกุล 
    ●   ●  ○   ○  ●  ○  ●    

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น  ○    ●  ○ ● ● ●  ●  ○   ○     

247111 ชวีสถิติ ○  ○  ●    ●        ● ●     

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี: (2) วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
                 ○     

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการ   ○  ●   ● ●  ○  ○      ○    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ประยุกต ์

242120 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ ●    ●   ● ● ○ ○  ○     ● ○    

242141 เคมีอินทรีย์   ○  ●   ●  ○ ●  ○     ● ○    

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป   ○   ○    ○  ○ ○  ○  ○   ○ ○  

กลุ่มวิชาเอก: (1) วิชาเอกบงัคับ 

365222 หลักการของชีวเคมี 1      ● ● ● ● ● ○  ○  ● ○  ○      ○ 
365323 เครื่องมือพื้นฐานทาง 

            ชวีเคม ี
  ○  ● ○ ● ● ● ○ ○  ○  ○ ○  ○  ○   ● ○ 

365324 โรคและความผิดปกติ

ทางชวีเคมี 
  ○          ○ ○  ○  ○   ●   ● 

365335 เทคนิคปฏิบัติการทาง

อณูชีววทิยา 
  ○   ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ●  ● ○ ○  ○ ○  

365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เซลล์ 
  ○   ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○   ● ○ ○  ○ ○  

365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์

จากธรรมชาติ 
   ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○  ●  ●  ○ ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

365371 ชวีเคมีเทคโนโลยี     ● ● ● ○ ●   ○ ○  ● ○  ●  ○  ○  

365390 ระเบียบวธีิวิจัย ●  ○  ● ● ● ● ● ●  ○ ○    ● ○ ● ●  ● 
365442 เทคนิคปฏบัิตกิารทาง 

            ชวีเคม ี
    ● ○ ● ● ○  ● ○  ○ ○ ○    ● ● ●   ○  

365472 ชวีเคมีของเวชส าอาง     ● ● ● ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ●  ○ 
365491 สัมมนา ●  ●  ● ● ● ●  ○  ● ● ● ● ● ●  ● ○  ●   ● 
365492 การศึกษาอิสระ ○  ○  ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●  ● ● ●  ○  ● 
365493 การฝึกงาน ●  ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●  ● ○ ●  ○  ● 
365494 สหกิจศกึษา ●  ● ● ● ● ● ● ○  ● ○  ● ● ● ●  ● ○ ●  ○  ● 

กลุ่มวิชาเอก: (2) วิชาเอกเลอืก 

365331 ชวีเคมสีิ่งแวดลอ้ม          ○  ○ ○ ○ ●      ○ ○ 

365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและ

การมอีายุยนื 
        ○ ○  ○ ○ ○ ●    

 

 
 ○ ○ 

365333 ชวีเคมีเชงิโภชนาการ    ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●  ○  ● ● ○ ● 
365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์

พื้นฐาน 
  ○  ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ● ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

365361 ชวีเคมีพันธุศาสตร์     ● ● ● ○ ● ●  ○ ○   ○  ○   ○   ○  ○  
365436 ชวีเคมีของภาวะเครยีด 

            ออกซิเดชัน 
    ● ● ●  ○ ○  ○ ○ ○ ●  ○  ○   ○ 

365437 ชีวเคมีการกีฬาและการ

ออกก าลังกาย 

 
       ○  ○  ● ● ● ●     ● ● ○ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและ

การเกิดมะเร็ง 
○  ○  ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○  ●   ● 

รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น ●  ○  ● ○   ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365211 ชวีเคมีการแพทย์

เบือ้งต้น 
●  ○  ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365212 ชวีเคมีพืน้ฐาน ●  ○  ● ○   ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365213 ชวีเคมีการแพทยพ์ื้นฐาน 

1 
●  ○  ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

365214 ชวีเคมีการแพทยพ์ื้นฐาน 

2 
○  ○  ● ○ ○ ● ● ○  ● ● ● ○  ○ ○ ○  ○  

365215 ชวีเคมีท่ัวไป ●  ○  ● ○   ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365216 ชวีวทิยาของเซลล์และ 

           เนื้อเยื่อ 
●  ○  ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365217 ชวีเคมีและชวีวทิยา

โมเลกุล 
●  ○  ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

365219 ชวีเคมีการแพทยท่ั์วไป ●  ○  ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งคณะและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมนิผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน

ของผู้เรยีน 

2.1.3 ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน

ข้อสอบ 

2.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับ

ความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรอืไม่ 

2.1.5 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ

จัดการเรยีนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการ 

2.1.6 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม

ร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงผลงานของนสิิต 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตส าเร็จการศึกษาด าเนินการโดยการติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลที่ ได้มาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม  

หมวดที่ 5 การส าเร็จการศกึษา  ข้อ 16 การเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตร ี

 16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาค

เรียน 

 16.2  นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

            16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มี

รายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

  16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 

                             16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน

ไม่เต็มเวลา 

               16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

              16.2.4  ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

 16.3  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัตเิป็นรายๆ ไป 

 16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่

ก าหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ

เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

                  16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง  แต่ถ้ามีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินยิมอันดับสอง 

                  16.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรอือักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 

ข้อ 17  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้น

กรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการ

เรียนโดยสมบูรณ์ ในภาคการศกึษานั้นๆ 

 2.  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 



72 

 

 

72 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนเิทศของมหาวิทยาลัยเพื่อใหม้ี ความรู้

และเข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1.1 บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 

1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะเพื่อชี้แจงหลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน กิจกรรมต่างๆทั้งภายในคณะและระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 มีการมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณเ์ป็นพี่เลี้ยง 

1.4 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน

ความส าเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูข้องนิสติในทุกด้าน 

2.1.2 อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมนิผล 

2.1.3 อาจารย์มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนนิสิตให้มีความคิด

สร้างสรรคใ์นงานวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 มกีารบริหารจัดการใหอ้าจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้านชีวเคมี

เพื่อให้มคีวามรูท้ี่ทันสมัยอยู่เสมอ 

2.2.2 มกีารท าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ หรอืนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการ

พัฒนาตนเองของอาจารย์ 
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2.2.3 เพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการศกึษาต่อ โดยเฉพาะ

สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

2.2.4 อาจารย์น าความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการแก่

ชุมชน 

2.2.5 พัฒนาและสนับสนุนการเขียนต ารา หนังสือ การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.6 ส่งเสริม กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้

อาจารย์มตี าแหน่งวิชาการ   
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี ) คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีการจัดการบริหารหลักสูตร 

ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตร ปรับปรุงหรือเสนอ

ปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

1.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

1.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

1.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการเรยีนการสอน 

1.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

2. บัณฑติ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีจะมีระบบการติดตามบัณฑิต หลังจากส าเร็จ

การศึกษา และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี รวมถึงมีการติดตามแผนก าลังความ

ต้องการของสังคมในสาขาวิชาชีวเคมี 

 

3. นิสิต 

การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตโดยอัตราส่วนของ

อาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 มีการจัดบริการการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตโดยอาจารย์

ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (office hours) เพื่อให้

นิสติเข้าปรึกษาได้ 
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3.1.3 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง เช่น 

เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และศึกษาต่อ  รวมถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกต่อ

กระบวนการเรียนการสอน 

3.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ความ

พร้อมด้านสารสนเทศ ห้องสมุดรวมถึงการให้บริการโดยมีนักวิชาการศึกษา (ด้าน

กิจการนิสิต) เป็นผู้ช่วยด าเนินการ ตลอดจนน าผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนสิิตในปี

ต่อไป 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี ้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบและการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม

ระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการ

รับอาจารย์ใหม่ประจ าสาขาวิชาชีวเคมี ก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไปในสาขาชีวเคมี/สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะ

ก าหนด 

4.1.2 เข้ารับการสัมภาษณ์  และ/หรือ น าเสนอผลงานวิจัย/ทดสอบการสอน ต่อ

คณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชาส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้รับเป็น

อาจารย์ได้ 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์มรีะบบการวางแผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร ดังนี้ 

4.2.1 จัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน

ประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความ

เห็นชอบในการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาหลังจบภาคการศกึษา 

4.2.2 มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต มาพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความช านาญพิเศษจะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติหรือมีความเช่ียวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะอย่างน้อยวิชา

ละ 3 ช่ัวโมง 

4.3.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผล

การประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว ร่วมกับอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชา และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อม

ประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่จะเชิญสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัติแต่ง

แตง่ 

4 .3.3 การขออนุมัติ แต่ งตั้ ง  ประธานหลักสูตรเสนอชื่อ  ผ่านคณะวิชาเพื่ อ ให้

มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี  

หลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี มีการด าเนินการผ่านกรรมการชุดต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา

ก าหนด จนได้รับการอนุมัติเผยแพร่ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 (เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556) และท าการปรับปรุงในปีพ.ศ. 

2559 เพื่อน ามาใช้ส าหรับนิสิตภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร

แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของนิสิตที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรด้านต่างๆ โดยมีการก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome) ของหลักสูตรชีวเคมีดังนี้ 

1. มีความรูแ้ละทักษะในเชิงปฏิบัติดา้นชีวเคมีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

2. สามารถน ากระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางชีวเคมีมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพหรือ

ศกึษาต่อได้ 

3. มีทักษะการสื่อสารเชงิวิทยาศาสตร์ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาด้วยตนเองได้ 

 

5.2 การเรียนการสอน  

หลักสูตรได้ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมของสัดส่วนการเรียนรู้ใน

หมวดวิชาต่างๆ หลักสูตรได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด ประกอบไปด้วยหมวด

ศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

รวมเป็น 128 หนว่ยกิต ดังตาราง 
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หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ  21 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

        2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

        2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

 43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบงัคับ 

        2,2,2 วิชาเอกเลือก 

 49 หน่วยกิต 

34 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 

 

 

 วิชาบรรยายใช้การสอนแบบบรรยาย 2 คาบ และ 3 คาบขึ้นอยู่กับรายวิชา รวมถึงมีการ

ก าหนดเวลาการศึกษาด้วยตนเอง ควบคู่กับการท าปฏิบัติการ (ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ) และมีการ

น าเสนอหน้าช้ันเรยีนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน  

 ในรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม 

ประมาณกลุ่มละ 8-10 คน และให้นิสิตเข้าเรียนตามฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งฐาน 

ตามพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี และมีอาจารย์ประจ าฐานเป็นผู้ดูแลนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทาง

ชีวเคมีให้กับนิสติก่อนไปฝกึงานและการท าวิจัยในวิชาการศกึษาอิสระ 

 ในรายวิชาสัมมนา นิสิตจะต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลจากวารสารต่างประเทศที่ทันสมัยใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้องการวิจัยทางชีวเคมี ซึ่งนิสิตจะได้ใช้ความรู้ทางชีวเคมีที่ได้เรียนมาเป็นพื้นฐานในการหา

ข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้ค าแนะน าก่อนจะน ามา

เสนอหน้าช้ันเรยีนเป็นรายบุคคล จัดเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะในการน าเสนองานเชงิวิชาการ 

 ในรายวิชาการฝกึงาน นิสิตจะต้องไปฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีในบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด โดย

จะต้องมีแบบประเมินผลการฝึกงานจากสถานที่ฝกึงาน  

 รายวิชาการศกึษาอิสระ นิสิตจะต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวเคมี 

มาท าการวิจัยตามแผนที่ได้วางไว้ และส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ นิสิตจะต้อง

เลือกรายวิชาฝกึงานหรอืวิชาการศกึษาอิสระอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ได้ก าหนดให้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 การ

คัดเลือกผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

5.3 การประเมินผล  

เป็นแบบเกรด A = 4.0, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ = 1.5, D = 1.0, F = 0, I 

= Incomplete, S = Satisfied, U = Unsatisfied เกณฑ์การตัดเกรดเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 การวัดและการประเมนิผลการศกึษา  

วิชาทฤษฎีใช้การประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบ

กลางภาค และสอบปลายภาค ตาม มคอ. 3 ซึ่งจะชี้แจงสัดส่วนและรายละเอียดของคะแนนรวมถึง

เกณฑใ์นการให้คะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  

ในส่วนรายวิชาที่มีปฏิบัติการใช้การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน รายงาน สอบ

ปฏิบัติ และสอบปลายภาค ซึ่งจะชี้แจงสัดส่วนและรายละเอียดของคะแนนรวมถึงเกณฑ์ในการให้

คะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  

รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี  ประเมินผลจากการปฏิบัติการ รายงาน และสอบ

ข้อเขียนตามฐานปฏิบัติการโดยอาจารย์ประจ าฐาน 

รายวิชาสัมมนา มกีารประเมินโดยคณาจารย์ผูร้ับฟังการน าเสนอสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มี

เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์มการให้คะแนนที่ชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดการให้คะแนนแก่นิสิตใน

คาบแรก โดยผลการประเมินจากคณาจารย์จะแจ้งให้นิสิตทราบทันที หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จะต้องมีการน าเสนอเพื่อแก้ตัวใหม่ มกีารน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอนของนสิิต

มาปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและเป็นไปตามผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง  

รายวิชาการฝึกงาน มีการประเมินผลการฝึกงานโดยหัวหน้าผู้ดูแลนิสิตฝึกงาน การน าเสนอ

ผลการฝกึงานโดยคณาจารย์  

รายวิชาการศึกษาอิสระ มีการน าเสนอโครงร่างวิจัย การน าเสนอผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการวิจัย และได้รับการประเมินโดยคณาจารย์  

นิสิตมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการประเมิน (ผลการสอบ) โดยหากมีข้อสงสัย นิสิต

สามารถอุทธรณ์ขอดูคะแนนสอบได้ อาศัยระบบการยื่นค าร้องโดยใช้แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป (UP.1) ยื่น

ผา่นระบบที่ด าเนินการโดยกองบริการการศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปรายการหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตาม

เกณฑอ์งค์ประกอบที่ 5 การประเมินผู้เรยีน  

 

 

 



79 

 

 

79 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส ารวจความต้องการทรัพยากรการศึกษาเพื่อวางแผน

งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จัดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส ารวจและด าเนินการให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบ

สืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดท าการส ารวจความต้องการและน าผลการส ารวจมาวาง

แผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยประสานงานกับส านักหอสมุดกลางใน

การจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ

เรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซือ้หนังสือนัน้ อาจารย์ผูส้อนแตล่ะรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญที่เชิญมาสอนบาง

รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับใหห้อสมุดกลางจัดซือ้หนังสือดว้ย 

ภายในคณะจัดให้มีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางชีวเคมี 

และจัดสื่อการสอนอื่นๆเพื่อใช้ในการประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านการบริการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์จากการประเมินความพึงพอใจของนสิิตและอาจารย์ 

6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต โดยนิสิตและอาจารย์
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6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนนิสิต

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ

หรอืจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค

และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ เรื่องประปา ไฟฟ้า 

ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6.4.5 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

การจัดการทรัพยากรต่อไป 

6.5 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผูช่้วยสอนในห้องปฏิบัติการในจ านวน

ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป 

งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบุคคลให้พอเพียงกับความ

ต้องการเพื่อให้การด าเนนิงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี

ความรูต้รงสายงาน เชน่ ต าแหน่งผูช่้วยสอน ควรมีวุฒปิริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.5.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คน โดยสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมงานกับอาจารย์ใน

โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยต่างๆ ของอาจารย์ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปทีี่ 5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขานิเทศศาสตรแ์ละการสื่อสารมวลชน 

     

3.  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ในปีที่ผา่นมา 

     

8.  อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปทีี่ 5 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่

บัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการประเมินและการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน

รายวิชาโดยพิจารณาจากผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก

หัวข้อการเรียนรู้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอบย่อย การสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ และน า

ข้อมูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน รวมทั้ งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดการประเมินผลการสอนประจ าปีโดยมีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

1.1.4 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อปรับปรุง

กลยุทธ์การสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุกภาคการศึกษา จะได้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์การสอนในการสอนต่อไป 

1.1.5 จัดระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

1.1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อน สรุป

และน าผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

1.2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์

ผลของหลักสูตร 

1.2.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านโดยนิสิต ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์

การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์

การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา โดยแบบประเมินการสอน

ออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของส านักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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สามารถประมวลผลและแสดงผลเฉพาะบุคคลหรือแก่ผู้บริหาร เพื่อน าไปวางแนวทาง

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้ 

1.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อน สรุป

และน าผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมนิเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

2.3 ประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาโดยใช้แบบประเมิน และ

ให้บัณฑิตกรอกในช่วงที่กลับมาซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อน าผลการประเมินมา

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

2.4 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน และจากผู้ใช้บัณฑิต

หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบประเมิน และประเมินอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแตป่ีที่ใช้หลักสูตร เพื่อน า

ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

2.5 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตรในข้อ 7 หมวด 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ

รับทราบ ตรวจสอบผลการประเมินและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและแผน

กลยุทธ์การสอนต่อไป 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

 

 ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
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1. ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

 

หลักสูตรใหม่ พ .ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                                            จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ            21  หน่วยกิต                    1.1) วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ             30  หน่วยกิต             

1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                     9  หน่วยกิต 1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                    12  หน่วยกิต  

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 

 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language         

     3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป

ความ และการแสดงความคิด ผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, 

phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and 

reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through the use of 

appropriate Thai 
 

 

 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 ค า ศั พ ท์ แ ล ะ ไวยก รณ์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและ

การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary, English usage for 

listening, speaking, reading and writing in specific 

situations, as well as fundamental English grammar 

for further development of English language skills for 

daily-life communication 
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 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน  ค าศัพท์ และไวยกรณ์ ในการสื่ อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผน

การเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพท์ ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้

ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ

สนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก 

 Skills of English language: listening, 

speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in 

communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and 

accomudation booking using internet, international 

phone calling, communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and 

party 

 

 

 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การ

เขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว การ

อ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, 

summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, 

interpretation and information presentation for 

further study and future careers 
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1.1.2) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา               3  หน่วยกิต 1.1.2) ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา   

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา  Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

   

1.1.3) กลุ่มวิชาพลานามัย  บังคับเลือก 1 หน่วยกิต     1.1.3) ปดิกลุ่มวชิาพลานามัย   

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

1.1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                  8 หน่วยกิต 1.1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                       18 หน่วยกิต   

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life and Health              

 

3(3-0-6)  

 

 ปิดรายวิชา 
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005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)     

ปิดรายวิชา 

 005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)   

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)                            

    Citizen Mind by Citizenship   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู  พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทาง

วิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the 

changing society, cultural appreciation, adaptation to 

social and cultural changing 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

    Multicultural Society                                          

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ข อ งท้ อ งถิ่ น ไท ย  4  ภ าค  จั ง ห วั ด พ ะ เย า แ ล ะ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 Man and society, multicultural society, 

bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, 

social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society  

 ความ รู้พื้ น ฐาน เทค โน โล ยี  ฮา ร์ดแว ร์ 

ซอฟต์แวร์ และระบบเค รือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ

ใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์

เพื่ อการผลิตสื่ อผสม การสืบค้น  คัดกรอง และ

เลือกสรรข้อมู ล เพื่ อน ามาใช้ ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of technology: hardware, 

software and networking, innovation in digital 
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economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with 

ethical and related legal regulation 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม     

                          

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Health and Environment Management  

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ

สุ ข ภ าพ  ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ ใน ชี วิ ต ป ระจ า วั น 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ

และการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย 

ภัยธรรมชาติ  การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state 

of health, mental, emotion, health factors, analysis 

and planning of healthy consumption, dialy-health 

product, relation between emotion and health, 

recreation and exercise, pandemic, sexual 

transmitted infection, traffic accident, planning with 

accident, natural disaster, water management in 

dialy life, waste processing and environmental 

saving 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

    Arts of Living  

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย

และการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนิน

ชีวติด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง

บวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการ

จัดการอารมณ์ 

  Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal setting 

in life and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 
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   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

 

 

รายวิชาใหม่ 

 

    Socialized Personality  

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระส งค์ ต ามอั ตลั กษ ณ์ ขอ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality 

development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public 

communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, 

self-adaptation in the Thai and global social context 

1.2) วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 1.2) ปดิรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก   

1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา  1.2.1) ปิดกลุ่มวิชาภาษา   

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  1.2.2) ปิดกลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)    

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

1.2.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  1.2.3) ปิดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    
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1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 1.2.4) ปิดกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

1.2.5) กลุ่มวชิาบูรณาการ 1.2.5) ปิดกลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต  

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ       ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต                    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี        ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต  

2.1.1) วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์                                                 

 

24 หน่วยกิต 

2.1.1) วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 

24 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5)  

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการ

ประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมท

ริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

 Mathematic induction, limit and 

continuity of functions, derivative of functions 

and applications, integral of functions and 

applications, matrices and system of linear 

equations 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

 Limit and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of derivatives 

and integral  

 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง ฟังก์ชัน

หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย

ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper 
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Techniques of integration, improper 

integrals, sequences and series of real numbers, 

power series, functions of several variables, 

limits and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable functions 

integral, polar coordinate system, sequences and 

series of real numbers, power series 

242101 หลักเคมี                                        4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

 สสารและการวัดโครงสร้างอะตอม 

ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง 

ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศ าสต ร์ เค มี  ส ม ดุ ล เค มี  ก รด -เบ ส 

เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

 Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical 

reaction, gases, solid, liquid, solutions, 

fundamental thermodynamics, chemical kinetics, 

chemical equilibrium, acid and base 

electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

คงเดมิ 

สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีริ

ออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์  ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊ าซ  ของแข็ ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reaction, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and 

base electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

243101 ชีววทิยา 1                                      4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และ            

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology,  characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

คงเดมิ 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และ            เม

แท บ อลิ ซึ ม  พั น ธุ ศ าส ต ร์  วิ วัฒ น าก าร  ค วาม

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช

และสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology,  characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล           3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ 

องค์ประกอบทางเคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน

ชีวภาพ การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเม

แทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเย่ือหุ้มเซลล์

และองค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสาร

พันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของ

เซลล์และออร์แกเนลล์ 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 

ทฤษฎี เซลล์  สมบั ติพื้ นฐานของเซลล์ 

องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน

ชีวภาพ การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเม

แทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์  การแสดงออกของสาร

พันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์

และออร์แกเนลล์ 
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 Cell theories, basic properties of cells, the 

chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell 

membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, cell 

physiology, relationships between cell and 

organelles 

 Cell theories, basic properties of cells, 

the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell 

membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, cell physiology, 

relationships between cell and organelles 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น              4(3-3-8) 

Introductory Physics 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 

มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ

พลังงาน โมเมตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบ

หมุ น  สมดุ ล เชิ งส ถิ ติ แ ล ะสมบั ติ ขอ งสส าร 

กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและการ

สั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

วงจรไฟฟา้เบือ้งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

 Transitional motion in 1  and 2 

dimension, force and law of motion, work and 

energy, momentum and collision, rotation 

motion, static equibrium and properties of 

matter, fluid mechanics, thermodynamics, waves 

and vibrations, sound, optics, electricity and 

magnetism, basic electric circuits, modern 

physics 

 คณิตศาสตร์ที่ ใช้ ในฟิ สิกส์  กลศาสต ร์

เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่  แรงโน้มถ่วง งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์

คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า 

วงจรไฟฟา้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

 Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotation 

motion, properties of matter, fluids mechanic, wave 

and vibration, thermodynamics, electromagnetics, 

electric circuits, modem physics 

247111 ชีวสถิต ิ

Biostatistics 

3(3-0-6) 247111 ชีวสถิต ิ

Biostatistics 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย 

ภาคปฏิบตัิ 

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ด้ า น วิ ท ย าศ าส ต ร์ ชี ว ภ าพ  ก ารน า ไป ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว

แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การแปลผลและการ

น าเสนอผลสถิต ิ 

 Concepts extent and benefits of 

statistics for health science, the application of 

statistics in daily life, descriptive statistics, 

probability, random variable and probability 

distribution, sampling distribution, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, 

regression and correlation analysis, chi-square 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ท างด้ าน วิท ยาศาสต ร์ชี วภ าพ  ก ารน า ไป ใช้ ใน

ชีวติประจ าวัน สถิตพิรรณนา การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราห์และแปลผล 

 Concepts extent and benefits of statistics 

for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, 

regression and correlation analysis, chi-square test, 

the use of statistical package program to analyze 

and interpret the data 
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test, the data interpretation and presentation to 

research 

2.1.2) วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 19 หน่วยกิต 2.1.2) วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 19 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

 English in more specific contexts 

through listening, speaking, reading, and writing 

skill with additions of various speaking and 

writing topics 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย

ใชท้ักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skill with 

additions of various speaking and writing topics 

 

คงเดมิ 

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์            4(3-3-8) 

Physical Chemistry and Applications 

 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการ

ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน า

ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์

และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยว

และหลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี 

สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ 

ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทาง

โมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว

ไดแ้ก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์ 

 Gases and kinetic theory of gases, 

transport phenomena such as diffusion, viscosity and 

thermal conductivity, ideas about thermodynamics 

and its applications, pure substances and 

multicomponent systems, phase diagram, chemical 

equilibrium, solutions of non-and electrolytes, acid-

base theory, electrochemistry, molecular binding 

equilibrium, chemical kinetics and its applications, 

introduction to polymer materials, surface chemistry, 

including surface tension, colloidal system 

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์            4(3-3-8) 

Physical Chemistry and Applications 

คงเดมิ 

แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท 

ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน าความร้อน 

แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไป

ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ 

แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์

และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ

เกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว

ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์ 

Gases and kinetic theory of gases, transport 

phenomena such as diffusion, viscosity and thermal 

conductivity, ideas about thermodynamics and its 

applications, pure substances and multicomponent 

systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions 

of non-and electrolytes, acid-base theory, 

electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical 

kinetics and its applications, introduction to polymer 

materials, surface chemistry, including surface tension, 

colloidal system 

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 

Quantitative Analysis 

4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 

Quantitative Analysis 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์

โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร เช่น การสกัดด้วยตัว

ท าละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตราไวโอเลตวิสิ

 การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเคมี

วิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 
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เบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิ

กแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทก

ราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 

  Gravimetric analysis, volumetric 

analysis, separation technique such as solvent 

extraction, chromatographic method, introduction 

to instrumentation in analytical chemistry such as 

UV-visible spectrophotometry, potentiometry, 

atomic absorption spectrophotometry, gas 

chromatography and high performance liquid 

chromatography 

อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทร-โฟโตเมตร ีแก๊สโคร

มาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทก

ราฟี 

 Gravimetric analysis, volumetric analysis, 

separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to 

instrumentation in analytical chemistry, UV-visible 

spectrophotometry, atomic absorption 

spectrophotometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 ความแตกต่างระหว่างสารประกอบ

อินทรีย์และอนินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ

อนิทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยา

ทางเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ 

ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะ

ลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสาร

อนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี

ของสารประกอบอนิทรีย์ 

 The differences between organic and 

inorganic compounds, classification of organic 

compounds, types of organic reactions and 

reaction mechanisms, nomenclature, 

preparations, properties, reactions and uses of 

aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons 

and their derivatives including study of 

isomerism and stereochemistry of organic 

compounds 

 บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ

อนิทรีย์ การเรียกขื่อ การเขียนสูตรโครงสรา้งและไอโซ

เมอร์ตา่งๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบ

ชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะไรมาติก เฮทเทอโร

ไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอมร์ เอมีน 

แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

 introduction of organic chemistry, 

classification, nomenclature and isomerism of 

organic compound, properties, reactions and 

reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, 

aromatic, heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, 

amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their 

derivatives 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุม การจัดหมวดหมู่  พันธุศาสตร์ 

ค ว าม ส า คั ญ ขอ งจุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ าห า ร 

อุตสาหกรรม  สิ่ งแวดล้อม  การแพท ย์  และ

สาธารณสุข 

 Structure and function of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, control, 

classification, genetics, their significance on food, industry, 

environment, medicine, and public health 

 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์  เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุ

ศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย ์และสาธารณสุข 

 Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, industry, 

environment, medicine, and public health 
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2.2) กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต                  2.2) กลุ่มวิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต  

2.2.1) วชิาเอกบังคับ 34 หน่วยกิต    2.2.1) วชิาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต  
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หลักการของชีวเคม ี

Principle Biochemistry 

4(3-3-8) 365222 หลักการของชีวเคม ี 

Principles of Biochemistry  

4(3-3-8) 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 องค์ประกอบทางชีว เคมี ของเซลล์ 

โครงสร้าง คุณสมบัติ การสร้าง การสลายและการ

ควบคุมเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอ

ไทด์และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของวิตามิน 

จลศาสตร์ของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ และ

ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมพลังงาน 

 Biochemical components of cells, 

structure, properties, synthesis, degradation and 

metabolic regulations of biomolecules including 

carbohydrate, lipid, amino acid, nucleotide and 

nucleic acid, metabolism of vitamin, kinetic of 

enzyme, bioenergetics and interrelationship of 

energy metabolism 

 อ งค์ ป ร ะก อ บ ท า งชี ว เค มี ข อ ง เซ ล ล์ 

โครงสร้างและหน้าที่ของน้ า สารละลายบัฟเฟอร์ 

โครงสร้าง สมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติ

และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึม

ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซมึ การควบคุมการ

ท างานของฮอร์โมน คุณสมบัติของเย่ือชีวภาพและการ

ขนส่งผ่านเย่ือเซลล์ การสื่อสัญญาณของเซลล์ และ

การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

  Cellular biochemical components, 

structure and function of water, buffer solution, 

structures, properties and functions of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

vitamins and minerals, properties and activities of 

enzymes, central dogma, gene regulation, principles 

and techniques in molecular biology, bioenergetics, 

metabolic pathway of carbohydrates, proteins, lipids 

and nucleotides, metabolic pathway 

interrelationships, hormonal regulations, properties 

of biological membranes and transport, cell signaling 

and biochemical properties testing for biomolecules 



109 

 

 

109 

หลักสูตรใหม่ พ .ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

361306 ระเบียบวธีิวิจัย                     3(2-3-6) 
Research Methodology  

 หลักการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่างและรายงาน

การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การสื่อสาร

เชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ การ

คิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิ เคราะห์  การ

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิจัย การน าเสนอ

ผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การ

เขียนรายงาน การอ่านและการวิเคราะห์ 

การวจิารณ์บทความวิจัย 

 Principle of health science or science 

and technology research methodology, data 

collection, biostatistical analysis, proposal and 

research report writing, research ethics, scientific 

communication in English, scientific critical 

thinking, application of research, oral and poster 

presentation, writing, reading, analyzing, 

criticizing of research article 

365390 ระเบียบวิธีวิจัย                                  3(2-3-6) 

Research Methodology 

 หลักการท าวิจั ยด้ านชี ว เคมี  ก ารเก็ บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การ

เขียนโครงร่างงานวิจัย การคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิง

วิเคราะห์ การคัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรม

การวิจัยในจุลชีพ สัตว์และมนุษย์ การน าเสนอผลงาน 

การเขียนรายงาน การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความ

วิจัยจากบทความทางวิทยาศาสตร์  

 Principle of biochemical research 

methodology, data collection, bio-statistical analysis,  

research proposal writing, scientific critical thinking, 

plagiarism, ethics in microorganisms, animals and 

humans, presentation, report writing, analyzing and 

criticizing of sciencetific articles 

ปรับรหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

365321 ชีวเคมีเชงิสรรีวิทยา                          4(3-3-8) 

Physiological Biochemistry 

 เกลือแร่ สมดุลน้ าและอิเล็กโทรไลต์ เม

แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบ

กระแสโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีวเคมีของกล้ามเนื้อ 

ตับ ไต และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน การตรวจวิเคราะห์

ทางชีวเคมีในเลือดและปัสสาวะ เอนไซม์เพื่อการ

วิ นิ จ ฉั ย  ก า รต ร วจ ฤ ท ธิ์ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ 

องค์ประกอบทางโภชนาการในอาหาร การ

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิก

แอปซอร์บชัน หลักการใช้สารรังสีไอโซโทปและ

ความปลอดภัย 

 Minerals, water and electrolyte 

balance, metabolism of biomolecules in various 

body’s systems, neurological, endocrine, 

hematological, gastrointestinal, immunological, 

cardiovascular systems,  biochemistry of muscle, 

   

ปิดรายวิชา 
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liver, kidney and connective tissues, biochemical 

analysis of blood and urine, enzyme for 

diagnosis, antioxidant activity determination, 

nutritional composition of food, quantitative 

analysis of heavy metal by atomic absorption 

technique, principle of radioisotope usage and 

safety 

365313 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 

Diseases and Disorders in 

Biochemistry 

4(3-3-8) 365324 โรคและความผิดปกติทางชีวเคม ี

Biochemical Disorders and Diseases 

3(2-3-6) 

ปรับชื่อ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ

และรหัส

รายวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ความสัมพั นธ์ทางคลินิ กของสารชี ว

โมเลกุลกับโรคและความผิดปกติในวิถีเมแทบอ-  

ลิ ซึ ม อั น น า ไป สู่ อ า ก า ร ข อ ง โร ค ใน ม นุ ษ ย์ 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเก๊าท์ 

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคมะเร็ง ภาวะไขมันใน

เลือดสูง ภาวะอว้น และความผิดปกติทางเมแทบอ

ลิซึมที่มีแต่ก าเนิด วิธีการวัดจลนศาสตร์ของ

เอนไซม์ การสกัดและแยกสารด้วยเทคนิคโคร

มาโทกราฟี  

Clinical correlation of biomolecules with 

diseases and disorders in metabolic pathways 

leading to symptoms of human diseases such as 

diabetic mellitus, atherosclerosis, gout, 

rheumatoid arthritis, cancer, hyperlipidemia, 

obesity and inborn errors of metabolism, enzyme 

kinetic assay, chemical extraction and separation 

using chromatography techniques 

  ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุล

กับโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม ได้แก่

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทาง

ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์ดี

เอ็นเอ การแสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมิคุ้มกัน 

ต่อมไร้ท่อ และเอนไซม์เพื่อการวนิิจฉัย 

   Clinical correlation of biomolecules with 

diseases and disorders in metabolic pathways of 

carbohydrates, proteins, lipids, nucleotides, 

mechanisms of physiological biochemistry, disorders 

in DNA replication, gene regulation, hemoglobin, 

immune system, endocrine glands and enzymes for 

diagnosis 

365341 ชีวเคมีเทคโนโลย ี

Biochemical Technology 

3(2-3-6) 365371 ชีวเคมีเทคโนโลย ี

Biochemical Technology 

2(2-0-4) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การประยุกต์ชีวเคมีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

บทบาทของจุลินทรีย์ในการเพิ่มปรมิาณสารอาหาร 

พ รี ไบ โอติ ก ส์  โพ รไบ โอติ ก ส์  ซิ น ไบ โอติ ก ส์ 

ผลิ ตภัณฑ์ จากการประยุกต์ ใช้จุ ลิ นท รี ย์  ยา

ปฏิชีวนะ วิตามิน แอลกอฮอล์ โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์

และพอลีแซคคาไรด์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ใน

อุตสาหกรรม 

Application of biochemistry in biotechnology, 

roles of microorganisms in nutrient increasing, 

prebiotics, probiotics, synbiotics, products from 

applications of microorganisms; antibiotics, vitamins, 

alcohols, oligosaccharides and polysaccharides, 

applications of enzyme in industry  

เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 

เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ชีวเคมี

กับเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น 

เทคโนโลยีนาโน ชีวเคมีของกลิ่น รส และสารหอม

เบื้องต้น นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น หัวข้อปัจจุบัน

เกี่ยวกับชีวเคมีเทคโนโลย ี 

Carbohydrate technology, lipid technology, 

protein technology, enzyme technology, DNA and 

RNA technology, biochemical application for 

biotechnology, basic fermentation technology, 

nanotechnology, basic biochemical aspects of flavor 

and aroma, introduction to forensic science, currents 

topics 
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365362 เทคนิคทางเซลลแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล 

3(2-3-6) 365335 เทคนิคปฏิบัตกิารทางอณูชีววทิยา 

Laboratory Techniques in Molecular 

Biology 

3(1-6-5) 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมงปฏิบัติ 

และ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Techniques in Cells and Molecular Biology 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ การแยกเซลล์ โฟลไซ

โทเมทรี การตรวจสอบทางชีวภาพของเซลล์ การ

เจริญและการตายของเซลล์ การสกัด การเตรียม

บริสุทธิ์และการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และ

โปรตีน อิเลคโตรโฟรีซิส การหาล าดับเบสของดี

เอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและอีไลซา 

Cell culture, cell fractionation, flow 

cytometry, bioassay of cells, cell proliferation and 

cell death, extraction, purification and analysis of 

DNA, RNA and protein, electrophoresis, DNA 

sequencing, hybridization technique and ELISA 

 

หลักการ ทฤษฎี วิธีการทางอณูชีววิทยา 

กระบวนการสกัดแยก การท าบริสุทธิ์และวิเคราะห์ 

อาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การท าปฏิกิริยาลูกโซ่

โพลี เมอเรส การหาล าดับ เบสของดี เอ็น เอ การ

วิเคราะห์การเกิดมิวเตชัน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะ

จากแบคทีเรีย การตัดต่อดีเอ็นเอ การท าโคลนนิ่ง การ

ผลิตโปรตีนลูกผสมและอีไลซา 

Principles, theory and methodology in 

molecular biology, extraction, purification and 

analysis of DNA, RNA and protein, polymerase chain 

reaction (PCR), DNA sequencing, mutation analysis, 

bacterial DNA vectors preparation, cloning, 

recombinant protein production and enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) 

   365323 เคร่ืองมือพื้นฐานทางชีวเคม ี

Basic Biochemical Instruments 

3(1-6-5) 

รายวิชาใหม่ 

การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวเคมี: ปิเปต เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ โครมาโทกราฟี เคร่ือง

กรอง เคร่ืองสกัด เคร่ืองท าแห้งแบบสุญญากาศ 

เคร่ืองกลั่นระเหยสุญญากาศ เคร่ืองปั่นเหวี่ยง เคร่ือง

ปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) ระบบ

มาตรฐานไอเอสโอ การจัดการและการบ าบัดของเสีย 

Introduction to biochemical equipment and 

instruments: pipette, autoclave, chromatography, 

filtration apparatus, extractor, lyophilizer, 

evaporator, centrifuge and ultracentrifugation, 

biosafety, good manufacturing practice (GMP), ISO 

standard system, waste treatment and 

management 

365391 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 914365  สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การสื บค้ น  การรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านชีวเคมี 

Literature, data collections, analysis, 

report writing, presentation, discussion and 

answering in biochemical topics 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านชีวเคมี 

Literature search, data collection, analysis, 

presentation, discussion and answering in 

biochemical topics 
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ปรับปรุง 

365432 หัวข้อพิเศษ            3(2-3-6) 

Special Topics 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมี  การค้นคว้า  การ

รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์  การน าเสนอ  การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามและกระบวนการ

จดทรัพย์สินทางปัญญา  

 Adressing of interesting issues or case 

study about biochemistry, research, data 

collection, analysis, presentation, discussion and 

answering and intellectual property 

  

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

423654  เทคนิคปฏิบัตกิารทางชีวเคม ี

Biochemical Laboratory Techniques 

3(1-6-5) 

 

 

รายวิชาใหม่ 

การปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี  ได้แก่ 

เทคนิคการเตรียมสารละลาย การสกัดและวิเคราะห์

สารพฤษเคมีจากพืชท้องถิ่น การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลี

เมอเรสเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โปรตีน และเทคนิค

ปัจจุบันทางชีวเคมี 

Biochemical laboratory traning including  

solution preparation techniques, extraction and 

characterization of phytochemical components in 

traditional plants, quantitative PCR, protein analysis 

and current techniques in biochemistry 

365433 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

Biochemistry of Natural Products 

3(2-3-6) 351365  ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

Biochemistry of Natural Products 

3(2-3-6) 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติของสาร

ออกฤทธิ์ที่พบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถี

เมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์ในเชิงชีวเคมี 

คุณสมบัติที่มีผลในเชิงป้องกันหรือรักษาความ

ผิดปกติของโรค การเตรียมสาร การแยกสาร การ

หาชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยใช้เทคนิค

ทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน

ท้องถิ่นมากับการแก้ไขและป้องกันความผิดปกติ

ทางชีวเคมี 

Molecular structures and properties of 

active compounds in natural products, roles in 

metabolic pathways, biochemical mechanisms of 

action and properties in prevention or treatment 

of disorders, preparation, separation, 

identification and analysis of bioactive 

compounds using biochemical techniques, 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่

พบในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถี

เมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติ

เชิงป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของโรค การ

เตรียมสาร การแยกสาร การระบุชนิด และการ

วิเคราะห์สารชีวภาพโดยเทคนิคทางชีวเคมี  การ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดั้งเดิมในท้องถิ่นเพื่อ

ป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี 

Molecular structures and properties of 

active compounds in herbs and natural products, 

roles in metabolic pathways, biochemical 

mechanisms of action and properties in prevention 

or alleviation of disorders, preparation, separation, 

identification and analysis of bioactive compounds 

using biochemical techniques, applications of 

traditional natural products in prevention of 
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ปรับปรุง 

applications of traditional natural products in 

therapeutic and protection of biochemical 

disorders 

biochemical disorders 

365434 ชีวเคมีของเวชส าอาง 

Biochemistry of Cosmeceuticals 

3(2-3-6) 723654  ชีวเคมีของเวชส าอาง 

Biochemistry of Cosmeceuticals 

3(2-3-6) 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ลักษณะ สมบัติของเวชส าอาง การน ายา

และเคร่ืองส าอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการ

ออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสาร

ออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยา

และเคร่ืองส าอาง กลไกของปฏิกิริยา ประโยชน์

และโทษของยาและเค ร่ืองส าอางที่ ผลิตจาก

สารเคมี สารธรรมชาติ และสารอาหารเพื่อเสริม

สุขภาพและความงาม อาหารเสริมสุขภาพ สปา 

และเทคโนโลยกีารพัฒนายาและเคร่ืองส าอาง 

Characteristics, properties of 

cosmeceuticals, delivery of drugs and cosmetics 

to target cells, cellular and molecular actions of 

drugs and active compounds, the body response 

toward drugs and cosmetics usage, reaction 

mechanisms, useful and adverse effects of drugs 

and cosmetics produced from chemical 

substances, natural products, dietary 

supplements for health and beauty, health food 

supplements, spa and technologies for drugs and 

cosmetic development 

ลักษณะ สมบัติของเวชส าอาง การน ายาและ

เคร่ืองส าอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์

ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การ

ตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและเคร่ืองส าอาง 

ประโยชน์และโทษของยาและเค ร่ืองส าอาง สาร

ธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม 

สุคนธบ าบัด  และเทคโนโล ยีการพัฒ นายาและ

เคร่ืองส าอาง วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เคร่ืองส าอาง 

 Characteristics, properties of 

cosmeceuticals, delivery of drugs and cosmetics to 

target cells, cellular and molecular actions of drugs 

and active compounds, the body response toward 

drugs and cosmetics usage, useful and adverse 

effects of drugs and cosmetic, natural products and 

dietary supplements for health and beauty, 

aromatherapy and technologies for drugs and 

cosmetic development, prohibited cosmetic 

ingredients 

365436 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละ

เนือ้เย่ือ 

3(2-3-6) 3365 41 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล ์

Techniques in Cell Culture 

3(1-6-5) ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย

ปฏิบัติการ

และ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Techniques in Cell and Tissue Culture 

วิธีการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภมูิ 

ทุติยภูมิ เซลล์ที่มีการเพิ่มจ านวนได้ไม่สิ้นสุด เซลล์

ชนิดที่ เกาะพื้นผิวและชนิดลอย การเพาะเลี้ยง

เนือ้เย่ือและการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ 

Methods, culture techniques oc primary 

cells, secondary cells , continous cells, adhesion 

cells and suspension cells, tissue culture and 

applications in medical field 

 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์

เกาะพื้นผิว และเซลล์แขวนลอย การนับจ านวนเซลล์ 

การเจริญและการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การ

ปฏิสนธิในหลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการ

ประยุกต์ใช้ 

Techniques in primary, adherent and 

suspension cell culture, cell counting, cell growth 

and cytotoxicity assay, in vitro fertilization, 

cryopreservation and applications 

365492 การศึกษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 365492 การศึกษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  

การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การ

น าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีวเคมี 

การค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ

ทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี  
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Data searching, data collection, 

research, analysis, report writing, presentation 

and discussion in biochemical topic 

Data searching, data collection, 

experiments, analysis, report writing, presentation, 

discussion and conclusion in biochemical topics 

365493 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 365493 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การฝึกปฏิบัติ  การเรียนรู้ การเพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับ

ชีวเคมีในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน  

Internship, learning, increasing of 

biochemical experiences and skills in enterprise, 

public or private organization 

การฝึกปฏิ บั ติ  ก ารเรียน รู้  การเพิ่ มพู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ อภิปรายและการสรุป

หัวข้อทางด้านชีวเคมี 

Internship, learning, e n h a n c e m e n t  of 

experiences and skills related to biochemistry in an 

enterprise, public a n d  private organization, report 

writing, presentation, discussion and conclusion  in 

biochemical topics 

365494 สหกิจศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 365494 สหกิจศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ รี ย น รู้  เพิ่ ม พู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับ

ชี ว เค มี  ใน ฐ า น ะพ นั ก ง าน ฝึ ก หั ด ใน ส ถ าน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Internship, learning, increasing of 

biochemical experiences and skills in trainee 

position of  enterprise, public or private 

organization 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ รี ย น รู้  เพิ่ ม พู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกบัชีวเคมี ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐ และเอกชน การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี 

Internship, learning, e n h a n c e m e n t  of 

experiences and skills related to biochemistry as a 

trainee s t a f f  i n  enterprise, public a n d  private 

organizations , report writing, presentation, 

discussion and conclusion in biochemical topics 

หมายเหตุ  ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  หมายเหตุ  ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

2.2.2) วชิาเอกเลอืก                   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2.2.2) วชิาเอกเลอืก                                       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

365331 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิด

มะเร็ง 

3(2-3-6) 3654 83  พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง 3(2-3-6) 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Biochemical Toxicology and Carcinogenesis Biochemical Toxicology and Carcinogenesis 

 ลักษณะและคุณสมบัติของสารซีโนไบโอ

ติก กลไกก าจัดพิษของสารซีโนไบโอติก กลไก

ระดับโมเลกุลของการออกฤทธิ์ของสารพิษ ได้แก่ 

ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อมะเร็ง ฤทธิ์การก่อวิรูป 

และฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ลักษณะของ

มะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็ง ยีนกับมะเร็ง การ

ป้องกันและการรักษา อาหารกับโรคมะเร็ง 

Characteristics and properties of 

xenobiotics, detoxifying mechanisms of 

xenobiotics, molecular mechanisms of toxic 

 การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออก

ฤทธิ์ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสาร

ซีโนไบโอติก ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 

กลไกการเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีน

มะเร็ง ยีนต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การ

อั ก เสบ  การรุกรานและการแพ ร่กระจายของ

เซลล์มะเร็ง โปรตโีอมิกส์ในเซลล์มะเร็ง 

Absorption, distribution and mechanism of 

toxicants, biotransformation of xenobiotic, cell injury 

and cell death, carcinogenesis, cell cycle and 
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effects, including mutagenic, teratogenic, 

carcinogenic and systemic effects in the body, 

characteristics and types of cancer, causes and 

stages of carcinogenesis, gene and cancer, food 

and cancer, prevention and treatment of cancer 

cancer, oncogenes, tumor suppressor genes,  

cancer signaling pathways, inflammation, cancer 

cells invasion and metastasis, proteomics in cancer 

cells 

365332 ชีวเคมีเชงิโภชนาการ 

Nutritional Biochemistry 

3(2-3-6) 365333 ชีวเคมีเชงิโภชนาการ 

Nutritional Biochemistry 

3(2-3-6) 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของธาตุ

อาหารหลักและธาตุอาหารรอง ความต้องการ

พลังงานและธาตุอาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์

ระหว่างโภชนาการกับเมแทบอลิซึมในสภาวะปกติ

และผิดปกติ  การประยุกต์ ในด้านการพัฒนา

สุขภาพและการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในชุมชน 

กลไกของพยาธิสภาพที่ เกิดจากการได้ รับธาตุ

อาหารในสัดส่วนที่ผิดปกติและสารพิษที่ปนเปื้อนใน

อาหาร 

Composition and properties of 

macronutrients and micronutrients, body 

requirement of energy and nutrients, 

relationships between nutrition and metabolism 

in normal and abnormal conditions, public 

applicants in health improvement and 

malnutrition solving, mechanisms of pathological 

conditions occurring from receiving abnormal 

proportion of nutrients and toxicological 

contaminants in food 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารอาหาร

หลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงานและ

ธาตุอาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

โภชนาการกับเมแทบอลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ 

การประยุกต์ในด้านการส่งเสรมิพัฒนาสุขภาพและการ

แก้ปัญหาทุพโภชนาการในชุมชน กลไกของพยาธิ

สภาพที่เกิดจากการได้รับธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่

สมดุลและสารปนเปื้อนที่เป็นพิษในอาหาร 

Composition and properties of 

macronutrients and micronutrients, body 

requirement of energy and nutrients, relationships 

between nutrition and metabolism in normal and 

abnormal conditions, applicants in health 

improvement and malnutrition solving in local 

community, mechanisms of pathological conditions 

occurring from receiving imbalanced proportion of 

nutrients and toxic contaminants in foods 

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 

Biochemical Genetics 

3(2-3-6) 365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 

Biochemical Genetics 

3(2-3-6) 

ปรบั

ค าอธิบาย

รายวิชา 

โครงสร้าง หน้าที่และองค์ประกอบของ

สารพันธุกรรม ยีนและจีโมน กลไกการจ าลองดี

เอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบการ

แสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การ

กลายพันธุ์และการพ้องรูปของดี เอ็นเอ พันธุ

วิศวกรรมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอและโปรตีนรีคอม

บิแนนท์ โคลนนิ่ง การฝึกปฏิบัติในการสกัดดีเอนเอ

และพลาสมิด ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การตัดดี

เอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ การเชื่อมต่อดีเอ็นเอ 

ทรานสฟอร์เมชัน ทรานสเฟคชัน คอนจูเกชัน การ

คัดเลือกโคลนและการตรวจสอบการแสดง ออก 

การท าโปรตนีให้บริสุทธิ์ และชีวสารสนเทศ 

Structures, functions and components of 

genetic materials, gene and genomes, 

สารพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร

พันธุกรรม กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดี

เอ็นเอ ยีนและการแสดงออกของยีน กระบวนการ

ถอดรหัสและแปลรหัสพันธุกรรม กลไกควบคุมการ

แสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต 

เทคโนโลยีการดัดแปลงสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์

ระดับยีนและการตรวจสอบ 

Genetic materials, structure and function of 

genetic materials,  DNA replication, DNA repair, 

gene and gene expression, transcription, translation, 

mechanism and regulation of gene expression in 

prokaryotes and eukaryotes, recombinant DNA 

technology, gene mutation and  verification 



116 

 

 

116 

หลักสูตรใหม่ พ .ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

mechanisms of DNA replication, transcription and 

translation, regulation of gene expression in 

prokaryotes and eukaryotes, DNA mutation and 

polymorphism, genetic engineering, 

recombination of DNA and protein, cloning, 

training in extraction of DNA and plasmid, 

polymerase chain reaction, DNA cleavage by 

restriction enzymes, DNA ligation, 

transformation, transfection, conjugation, clone 

selection and expression detection, protein 

purification and bioinformatics 

365435 ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 

Biochemistry of Oxidative Stress 

3(2-3-6) 636543  ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 

Biochemistry of Oxidative Stress 

3(2-3-6) 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

โครงสร้าง สมบัติของสารอนุมูลอิสระ 

การสร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสาร

ไนโตรเจนที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริมาณ

ภาวะเครียดทางออกซิเดชัน บทบาทของภาวะ

เครียดทางออกซิเดชันในโรคต่างๆ  เช่น โรคมะเร็ง 

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความเสื่อมและ

ชราของเซลล์  ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการ

ท างานของสารต้านอนุมูลอสิระ แหล่งของสารต้าน

อนุมูลอสิระจากอาหารและสารธรรมชาติ  

Structures, properties of free radicals, 

formation of free radicals, reactive oxygen and 

nitrogen species, measurement of oxidative 

stress, roles of oxidative stress in various 

diseases such as cancer, cardiovascular disease, 

diabetes mellitus and degeneration and aging of 

cells, types, structures, properties and 

mechanisms of antioxidants, sources of 

antioxidants from diets and natural substances 

 

โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การ

สร้างสารอนุมู ลอิสระ ส ารออกซิ เจน  และสาร

ไนโตรเจนที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะ

เครียดทางออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทาง

ออกซิเดชันในโรคติดเชือ้และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความ

เสื่อมและชราของเซลล์  ชนิด โครงสร้าง สมบัติและ

การท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งสารต้าน

อนุมูลอสิระจากอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

Structures and properties of free radicals, 

formation of free radicals, reactive oxygen and 

nitrogen species, measurement of oxidative stress, 

roles of oxidative stress in infection disease and 

noncommunicable disease, degeneration and aging 

of cells, types, structures, properties and 

mechanisms of antioxidants, sources of antioxidants 

from diets and natural products 

   4365 37 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงักาย 

Biochemistry of Sports and Exercise  

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

บทบาทส าคัญของโครงสร้างทางเคมีและ

หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ

นิวคลีโอไทด์ การท างานของเอนไซม์ ชีวพลังงาน

ศาสตร์ ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

เมแทบอลิซึมในการออกก าลังกายและภาวะเครียด

ออกซิเดชันจากการออกก าลังกาย  

Significant roles of chemical structure and 

biological functions of carbohydrates, proteins, lipids 
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and nucleotides, enzyme activity, bioenergetics, 

hormones, nutrition for health and sports, 

metabolism in exercise and excercise-induced 

oxidative stress 

   365331 ชีวเคมีสิง่แวดล้อม 

Environmental Biochemistry  

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

กระบวนการทางชีวเคมี ในธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม  สารชีวโม เลกุลจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อม

สมัยใหม่ ชีวเคมีของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พืชสมุนไพร

ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและความงาม การป้องกันโรคจาก

อาหารและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบจากสารเคมี 

สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

  Biochemical processes in natural and 

environment, natural and environmental 

biomolecules, metabolic pathways of biomolecules, 

applications of biochemistry in modern 

environments, local and medicinal herbs for health 

and beauty, prevention of  dietary-caused diseases, 

contaminated pollutions and xenobiotics in food and 

environment that have related effects and harmful 

on human health. 

   365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน 3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

Biochemistry of Wellness and Longevity 

สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแห่งชีวิต สาเหตุของ

ความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมี

อายุยืนในมนุษย์ การเกิดไกลเคชั่น ภาวะเครียดออกซิ

เด ชั่ น  แล ะ ยีนที่ เกี่ ย วข้อ งกั บค วามชรา  ค วาม

เสื่อมสภาพของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุข

ภาวะและการมีอายุยืน อาหารและสมุนไพรเพื่อชะลอ

วัย  

  Biomelecules, molecules for life, causes 

and factors of aging, degeneration, biochemical 

mechanisms in human, glaycation, oxidative stress 

and genes of aging and longevity, lifestyle 

management for wellness and longevity, foods and 

herbs as anti-aging effects 

   365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน 

Basic bioinformatics 

3(1-6-5) 

รายวิชาใหม่ 
ฐานข้อมูลทางชีววิทยา โครงสร้างของ

ฐานข้อมูล เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหา
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และการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัด

เรียงล าดับข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การท านาย

โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโปรคาริโอท

และยูคาริโอท  

Biological databases, database structure, 

searching tool, sequence data retrieval and analysis, 

protein and DNA BLAST and sequence alignment, 

prediction of protein structure and functio, 

prokaryotes and eukaryotes genomes 

กลุ่มวิชา/รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น 

   365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์

โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติ

และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์

ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับ

ภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และ

การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties and metabolism of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzymes, central dogma, 

molecular biology techniques, hormonal regulation, 

bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, 

relationship between biochemistry and disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

365211 ชีวเคมีการแพทยเ์บือ้งต้น 

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 365211 ชีวเคมีการแพทยเ์บือ้งต้น 

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบโฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ

แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิคทาง

พันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 

โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏจักรของ

เซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของเนื้อเย่ือ

เกี่ยวพัน และเทคนิคในการวเิคราะห์ทางชีวเคมี 

Chemical properties and metabolism of 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

metabolism integration, gene and gene 

expression, molecular biology and genetic 

คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนือ้เย่ือ

เกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติ

และการท างานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและ

การแสดงออกของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทาง

พันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 

ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทาง

ชีวภาพ  กลไกการเกิดมะเร็ง และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties of carbohydrates, 

connective tissues, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzymes, metabolism of 
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engineering techniques, biochemical diseases 

and disorders, nutrition and malnutrition, cell 

cycle, carcinogenesis, biochemistry of connective 

tissues and techniques in biochemical analysis 

biomolecules, metabolic interrelationships, gene and 

gene expression, molecular biology and genetic 

engineering techniques, biochemical disorders and 

diseases, biochemistry of blood, hormones and 

biosignaling, carcinogenesis and biochemical 

properties testing for biomolecules 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

นิยามและหลักการของชี วเคมี  ชนิด 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน 

และการควบคุมการ กลไกการควบคุมทางชีวเคมี

ของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ

ด ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถี

เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะ

ความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

Definition and principle of biochemistry, 

types, structures and properties of biomolecules 

including carbohydrate, protein, lipid and nucleic 

acid, genetic expression, protein synthesis and 

regulation, regulation mechanisms of hormone 

actions, roles of nutrition on life style, 

bioenergetic, integration of metabolism 

pathways, relationship between biochemistry 

and disorders and biochemistry of blood and 

urine  

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการ

ท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของ

ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี

เมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของ

เลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Principles of biochemistry, types, structures 

and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

properties and activities of enzyme, central dogma, 

techniques in molecular biology, hormonal 

regulation, bioenergetics, metabolic pathway 

interrelationships, biochemical disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

336521  ชีวเคมีการแพทยพ์ืน้ฐาน 1 

Basic Medical Biochemistry I 

3(2-3-6) 365213 ชีวเคมีการแพทยพ์ืน้ฐาน 1 

Basic Medical Biochemistry I 

3(2-3-6) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

โครงสร้าง ประเภท และคุณสมบัติทาง

เคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก ชีวเคมีของเลือด 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ กลไกการ

การท างานของฮอร์โมน โภชนาการและเมแทบอลิ

ซึมของวิตามินและแร่ธาตุ การถ่ายทอดข้อความ

ทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการ

แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววทิยา

โมเลกุล ชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในทาง

การแพทย ์

Structures, types and chemical 

properties of biomolecules including 

carbohydrate, lipid, protein  and nucleic acid, 

โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมี ของ

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและ

แร่ธาตุ ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการท างานของ

เอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการ

แสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Structures and chemical properties of 

carbohydrates, lipids, proteins, nucleotides, vitamins 

and minerals, biochemistry of blood, properties and 

activities of enzymes,hormonal regulation, central 

dogma, gene regulation, techniques in molecular 

biology and biochemical properties testing for 
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สาระที่

ปรับปรุง 

biochemistry of blood, properties and activities of 

enzymes, regulatory mechanisms of hormone 

actions, nutrition and metabolism of vitamins and 

minerals, genetic expression, protein synthesis, 

genetic regulation, principles and techniques in 

molecular biology, bioinformatics and medical 

applications 

biomolecules 

436521  ชีวเคมีการแพทยพ์ืน้ฐาน 2 

Basic Medical Biochemistry II 

3(3-0-6) 436521  ชีวเคมีการแพทยพ์ืน้ฐาน 2 

Basic Medical Biochemistry II 

3(3-0-6) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของ

สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด 

และกรดนิวคลีอิก ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอ- 

ลิซึมในมนุษย์ สื่อสัญญาณภายในเซลล์ ความรู้

พื้นฐานทางชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง พื้นฐานทาง

ชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบโอติกต่อสาร

ชีวโมเลกุล  และการน าความ รู้ทางชีวเคมี ไป

ประยุกต์ใช้ในทางคลินิก 

Bioenergetics, metabolisms pathway of 

biomolecules including carbohydrate, protein, 

lipid and nucleic acid, integrations of metabolic 

pathways in human, cell signaling, basic 

biochemical knowledge of carcinogenesis, basic 

biochemical knowledge of neuronal system, 

effects of xenobiotics on biomolecules and 

biochemical applications in clinic 

ชีวพลังงานศาสตร์ วิถี เมแทบอลิซึมและ

ความผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด      นิ

วคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิถีเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณของเซลล์ ชวีเคมีของ

การเกิดมะเร็งและเมแทบอลิซึมของ    ซีโนไบโอติก 

ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 

Bioenergetics, metabolic pathways and 

disorders of carbohydrates, proteins, lipids, 

nucleotides, vitamins and minerals, metabolic 

pathway interrelationships, cell signaling, 

biochemical carcinogenesis and xenobiotics 

metabolism, biochemistry of oxidative stress 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ

ทางเคมี ชนิด โครงสรา้ง และเมแทบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ

กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน 

สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุม

การ หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีว

พลังงานศาสตร์ หลักการและปฏิบัติการของการ

เตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การ

ทดสอบสารชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของ

เอนไซม์ 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolism of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง

เค มี  ช นิ ด  โค รงส ร้า ง  แ ล ะ เม แทบ อลิ ซึ ม ขอ ง 

คาร์โบ ไฮเดรต โปรตีน  ลิพิ ด  และนิ วคลี โอ ไทด์ 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and 

nucleotides, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, 

techniques of molecular biology, bioenergetics and 

biochemical properties testing for biomolecules 
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สาระที่

ปรับปรุง 

expression and regulation, principle and 

techniques of molecular biology, bioenergetics, 

principle and laboratory of buffer preparation, 

optical density determination, biomolecules 

characterization and determination of enzyme 

kinetics 

365216 ชีววทิยาของเซลล์และเนือ้เย่ือ 

Cell Biology and Tissue 

2(1-2-3) 365216 ชีววทิยาของเซลล์และเนือ้เย่ือ 

Biology of Cells and Tissues 

2(1-2-3) 

ปรบัชื่อ

รายวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

คุณ สม บั ติ  โค รงส ร้ า ง  ห น้ าที่  แ ล ะ         

เม แ ท บ อ ลิ ซึ ม  ข อ งส า ร ชี ว โม เล กุ ล ได้ แ ก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอกิ การ

เปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติและ

ความสัมพันธ์กับภาวะการเกิดพยาธิสภาพ การ

แสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและ

การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์ 

Properties, structures functions and 

metabolism of important biomolecules of 

biomolecules including carbohydrate, protein, 

lipid and nucleic acid, alteration of biomolecules 

in physiological conditions and relation with 

pathophysiological conditions, gene expression, 

techniques in molecular biology and application 

of biochemistry in medicine 

ชนิด โครงสรา้ง หน้าที่ กลไกและการควบคุม

การท างานของเซลล์และเนื้อเย่ือ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้ม

เซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเย่ือหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ 

การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์

และเนือ้เย่ือ 

Types, structures, functions, mechanism of 

action and regulation of cells and tissues, cell 

membrane transport, membrane potential, cell 

cycle, cell death and techniques in study of cells 

and tissues 

365217 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุ 

Biochemistry and Molecular 

Biology 

4(3-3-8) 365217 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุ 

Biochemistry and Molecular Biology 

4(3-3-8) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการท างาน 

การควบคุมการท างานของเซลล์และเนือ้เย่ือ กลไก

การขนส่งผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเย่ือ

หุ้มเซลล์ วัฎจักรเซลล์ การตายของเซลล์ และ

เทคนิคที่ใชใ้นการศกึษาเซลล์และเนือ้เย่ือ 

Types, structures, functions, 

mechanisms, regulation of cells and tissues, cell 

membrane transport, membrane potential, cell 

cycle, cell death and techniques in study of cells 

and tissues 

คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิ

ซึม ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ลิพิด และนิวคลี โอไทด์  การเปลี่ยนแปลงสารชีว

โมเลกุลในภาวะปกติและความสัมพันธ์กับภาวะการ

เกิดพยาธิสภาพ การแสดงออกของยีน เทคนิคทาง

ชีววิทยาโมเลกุล  และการประยุกต์ ใช้ชีว เคมี ใน

การแพทย์ 

Properties, structures functions and 

metabolism of important biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

alteration of biomolecules in physiological conditions 

and relation with pathophysiological conditions, gene 

expression, techniques in molecular biology and 

application of biochemistry in medicine 
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365218 ระบบเลือดและภมูิคุม้กัน                    3(2-3-6) 

Hematologic and Immune System 

 ระบบน้ าเหลือง ไขกระดูก การสรา้งและ

การท าลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการท างาน และ

การควบคุมการท างานของระบบเลือด ระบบ

ภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน 

พยาธิสภาพในระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน 

 Lymphatic systems, bone marrow, 

production and destruction of blood cells, 

functions, mechanisms and regulation of 

hematopoietic system, immune system and 

immune response, pathologies in hematopoietic 

and immune systems 

   

ปิดรายวิชา 

   365219 ชีวเคมีการแพทยท์ั่วไป 

General Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 

รายวิชาใหม่ 

คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์

โบ โฮ เด รต  โป รตี น  ลิ พิ ด  แ ล ะ นิ ว ค ลี โอ ไท ด์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ

แสดงออกของยีน คุณสมบัติและการท างานของ

เอนไซม์ อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 

โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด 

ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ ชีวเคมีของ

การเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

ของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties and metabolism of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, 

metabolic pathway interrelationships, gene and 

gene expression, properties and activities of 

enzymes, molecular biology and genetic engineering 

techniques, biochemical disorders and diseases, 

biochemistry of blood, hormone and biosignaling, 

biochemical carcinogenesis and biochemical 

properties testing for biomolecules 
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2. ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ  21 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

        2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

        2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

 43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

19 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบงัคับ 

        2,2,2 วิชาเอกเลือก 

 49 หน่วยกิต 

34 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 
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3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(3-2-5) 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x)    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8) - - - 

- - - 242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ *  ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) - - - 

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) - - - 

247111 ชีวสถิต ิ 3(3-0-6) - - - 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 

xxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

- - - 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

- - - 244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8) 

- - - 365222 หลักการของชีวเคมี  4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) - - - 

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์ใช้ 4(3-3-8) 242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์ 4(3-3-8) 

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8) 

365221 หลักการของชีวเคมี 4(3-3-8) - - - 

xxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

- - - 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

- - - 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

- - - 247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 

- - - 365323 เคร่ืองมือพื้นฐานทางชีวเคม ี 3(1-6-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

- - - 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

361306 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6) 365390 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6) 

365321 ชีวเคมีเชงิสรรีวิทยา 4(3-3-8) - - - 

365341 ชวีเคมีเทคโนโลย ี 3(2-3-6) - - - 

365362 เทคนิคทางเซลลแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล 

3(2-3-6) - - 
- 

xxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) - - - 

- - - 365324 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 3(2-3-6) 

- 
- 

- 365335 เทคนิคปฏิบัตกิารทางอณู

ชีววทิยา 

3(1-6-5) 

- - - 365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล ์ 3(1-6-5) 

  รวม 16 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ*  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

365313 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8) - - - 

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 3(2-3-6) - - - 

365391 สัมมนา 1(0-3-2) - - - 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 3653xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 3653xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx เลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสร ี 3(x-x-x) 

- - - 365371 ชีวเคมีเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 

- - - 365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 14 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

365432 หัวข้อพิเศษ 3(2-3-6) - - - 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 3654xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 3654xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) - - - 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสร ี 3(x-x-x) 

- - - 365491 สัมมนา 1(0-3-2) 

- - - 365442 เทคนิคปฏิบัตกิารทางชีวเคมี 3(1-6-5) 

- - - 365472 ชีวเคมีของเวชส าอาง 3(2-3-6) 

  รวม 15 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

365492 การศึกษาอิสระ 6 365492 การศึกษาอิสระ 6 

365493 การฝึกงาน 6 365493 การฝึกงาน 6 

365494 สหกิจศกึษา 6 365494 สหกิจศกึษา 6 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ CE๐๗๑๐๘ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตร ีสุทธจิตต์  ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต สัตยาศัย   ที่ปรึกษา 

๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตัง้ประดับกุล   กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม  กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

๕. ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล    กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

๖. ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ    กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

๗. ดร.คมศักดิ์ พนิธะ     กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

๘. ดร.กฤษชัย พูลเจรญิ     กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

๙. ดร.พิชญะ ค าอ้าย     กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

๑๐. ดร.อรดา ชุมภูค า     กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

๑๑. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๒. ดร.กนกกาญจน์ พรหมนอ้ย    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๓. ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๔. ดร.ธีรภัทร ศรรีัตนโชติ    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๕. ดร.พยุงศักดิ์ ตันตไิพบูลย์วงศ์    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๖. น.ส.รุง่ทิพย์ ทองบุญโท    กรรมการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

๑๗. ดร.อ านาจ อ่อนสอาด    กรรมการและเลขานุการ  

        (ผูร้บัผดิชอบหลักสูตร) 

 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์    ติดภารกิจ 

    (ที่ปรึกษา) 
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๑. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์     ติดภารกิจ 

    (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์    ติดภารกิจ 

    (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วาทิตา ผจญภัย    ลาป่วย 

    (รองประธานกรรมการ) 

เวลาเริ่มประชุม ๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาหลักการพจิารณาหลักสูตรชวีเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับร่าง) 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาหลักสูตรชีวเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับร่าง) ร่วมกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ขอ้สรุปร่วมกัน โดยแบ่งเป็นหมวดการพจิารณาตามรา่ง มคอ. ๒ ดังตอ่ไปนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ๑) รหัสและชื่อหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงช่ือหลักสูตรเดิม 

๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงช่ือปริญญาและสาขาวิชาตามหลักสูตรเดิม 

๓) วิชาเอก 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น (ไม่มีวชิาเอก) 

๔) จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรเป็น ๑๒๘ 

หนว่ยกิต 
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๕) รูปแบบของหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็น ชอบหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

๒๕๕๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษา ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มกีารตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใน

ตาราง โดยมีการแก้ไขดังนี้ คือ 

๑). ตรวจสอบชื่อสถาบัน และแก้ไขสาขาที่เรยีนของ ดร.กฤษชัย พูลเจรญิ ให้เป็น

ภาษาอังกฤษ 

๒). ปรับแก้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ใหเ้ป็น “ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี” 

๓). แก้ไขชนดิของตัวอักษรใหเ้ป็นแบบเดียวกันทั้งหมด 

๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ โดยใช้ร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแนวทางในการ

วางแผนหลักสูตรใหส้อดคล้องกับสถาณการณใ์นปัจจุบันและอนาคต 
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๑๒) ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสถาบัน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปรับข้อมูลใหส้อดคล้องกับสถาณการณ์หรอืการ

พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับโครงสรา้งหลักสูตร 

๑๓) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๑) ปรับหน่วยกิตในหมวดศึกษาทั่วไปให้ตรงกับร่าง มคอ.๒ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๙) ที่กองบริการการศึกษาได้ก าหนดไว้  

๒) ปรับวิชาแคลคูลัส (๓ หน่วยกิต) ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ๑ 

และ ๒ (รวม ๖ หนว่ยกิต)  

๓) เพิ่มรายวิชาจุลชีววิทยา ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ๑) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ และผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง ดว้ยถ้อยค าที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 

 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 ๑) ระบบการจัดการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๒) การด าเนินการหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขแผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศกึษาใน

ระยะ ๕ ปี รวมทั้งแก้ไขงบประมาณตามแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มกีารแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๑) ปรับแก้ตัวเลขในส่วนของหน่วยกิตรวมตามมาตรฐาน สกอ. จาก ๑๐๘ เป็น ๑๒๐ 

หนว่ยกิต 

๒) ปรับแก้ตัวเลขหนว่ยกิตของแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับโครงสรา้งของหลักสูตรที่ถูก

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 



139 

 

 

139 

๓) แนะน าให้ตรวจสอบการแจกแจงตัวเลขหน่วยกิตให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการคิด

หนว่ยกิตตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔) ตัดวิชาอณูชีววิทยาของไวรัสออกจากโครงสร้างหลักสูตร เพราะจะเหมาะสมกว่าหาก

ถูกบรรจุในหลักสูตรจุลชีววิทยา 

๕) ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อความตรงกัน 

๖) ให้ปรับหนว่ยกิตของรายปฏิบัติการ โดยให้เน้นหน่วยกิตภาคปฏิบัติมากกว่าภาค

บรรยาย เพื่อใหส้อดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน 

๗) ในรายวิชาพืน้ฐานที่มีปฏิบัติการ ให้เพิ่มค าอธิบายรายวิชาที่สื่อถึงการท าปฏิบัติการ

ด้วย 

๘) แนะน าให้ปรับลดหน่วยกิตของรายวิชาการฝึกงาน ให้เหลือ ๓ หน่วยกิต เพราะโดย

เนื้อหาของการฝึกงานไม่อาจมีน้ าหนักหรือความเข้มข้นในการท างานเท่ากับรายวิชาสห

กิจศึกษาและการศึกษาอิสระ โดยให้ย้ายวิชาไปอยู่ในแผนการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับ

นิสติช้ันปีที่ ๓ แทน เพื่อให้นสิิตได้มโีอกาสฝกึงานทุกคน 

๙) ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาให้ตรงกับความเป็นจริง 

๑๐) ให้เรียงล าดับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรตามต าแหน่งทางวิชาการ และล าดับ

ตัวอักษร 

 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอื สหกิจศึกษา) 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ เพิ่มรายละเอียดองค์ประกอบเกี่ ยวกับ

ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้ การ

เตรียมการ และกระบวนการประเมินผลใหค้รบถ้วน 

 ๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

หมวดที่ ๔ มาตรฐานการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตให้สอดคล้อง

กับการเรียนการสอนตามจริง โดยข้อความที่ใช้ตอ้งชัดเจนและวัดผลได้ 

 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์การสอนให้เข้าใจงา่ย และวัดผลได้

จรงิ 
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 ๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขจุดด าและจุดโปร่งให้ตรงกับลักษณะของ

รายวิชา รวมถึงให้แสดงการสรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบออกมาในรูปของ 

Histogram ที่สามารถแสดงความโดดเด่นของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 ๑) กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

 ๑) การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปรับแก้เนื้อความในส่วนของค าว่า “สนับสนุน” โดย

ให้เปลีย่นเป็นการช้ีแจงดว้ยถ้อยค าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ๑) การก ากับมาตรฐาน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๒) บัณฑิต 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๓) นิสิต 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขค าว่า “นักศกึษา” เป็นค าว่า “นิสติ” ให้

ตรงกันตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
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 ๔) คณาจารย์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผา่น 

 ๗) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผา่น 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

  -ไม่ม-ี 

  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

  -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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