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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in Biochemistry
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

1042 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in Biochemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
วท.บ. (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)
B.Sc. (Biochemistry)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11 วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 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 ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ข องหน่ ว ยงานราชการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ต่างๆ และหน่วยงานเอกชน
8.3 นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย ของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ
และโรงงาน
8.4 ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน บริษัท เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสาอาง
8.5 พนักงานทางานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงาน บริษัท เกี่ยวกับยา อาหาร
และเครื่องสาอาง
8.6 เจ้าหน้าที่ ของบริษัท และสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความงาม และสปา
8.7 พนักงาน ตัวแทนขายเครื่องมือ วัสดุ สารเคมีทางวิทยาศาสตร์
8.8 พนักงาน ตัวแทนขายยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์
8.9 ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายกฤษชัย พูลเจริญ

31009024XXXXX

อาจารย์

2

นายคมศักดิ์ พินธะ

35605003XXXXX

อาจารย์

3

นายพิชญะ คาอ้าย

35304001XXXXX

อาจารย์

4

นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

35099014XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวอรดา ชุมภูคา

35013006XXXXX

อาจารย์

6

นายอานาจ อ่อนสอาด

11899000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Medical Science

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Chemical Biology

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิ มอันดับ 1)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Newcastle Upon
Tyne, United Kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Imperial College London,
United Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2556
2543
2536
2559
2546
2543
2553
2544
2540
2555
2547
2537
2557
2548
2544
2556
2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังมี
แนวโน้มที่จะประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น ประเด็นของการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการก้ าวเข้าสู่ยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติดิจิทัล ประเด็ นของ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ต้อ งพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ตแรงงานที่ มีทั ก ษะให้ ทั ดเที ย มกั บ ประเทศต่างๆ ในภู มิภ าค
อาเซี ย น และประเด็ น ของการขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สื บ
เนื่องมาจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยยังให้ความสาคัญ กับ การขับเคลื่อนการพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยจะมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพิ่ ม
มากขึ้น เพื่อเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเพิ่มสัดส่วนของจานวนบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยมีการก้าวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
มี ป ระชากรวั ย เด็ ก และวั ย ท างานลดลง ภาวะอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ โ ดยรวมอยู่ ต่ ากว่ า ระดั บ ทดแทน
ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ประเทศ ยังทาให้
คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการบริ โภคและการดารงชีวิตที่เสี่ย งต่อการท าลายสุขภาพ จนทาให้
ประชากรเกิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควรอั น เกิ ด จากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (NonCommunicable diseases, NCDs) เพิ่มขึ้น แม้ป ระชาชนจะมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ
มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อเกิดความ
เจ็บ ป่วยขึ้น ภาครัฐ จึงต้ องเพิ่มงบประมาณมาสนับ สนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เกิดการสู ญ เสี ย
เงินตราในส่ว นที่ ค วรจะน าไปพั ฒ นาประเทศด้านอื่นๆ ก่ อให้ เกิดผลสืบ เนื่ องเป็ นความล่าช้าต่ อการ
พัฒ นาประเทศในภาพรวม จากร่างแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ. 25602564) จึงได้มีการวางกรอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่ต้องการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนา
และดู แลผู้สูงอายุ ที่จะมีสัด ส่วนสู งขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแล
สุขภาพอย่างยั่งยืน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากปั ญ หาด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ทั้ งที่ มี ส าเหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผนวกกั บ ปัญ หาทางสุขภาพ ในขณะที่ความรู้ด้านการวิจัย และพัฒ นายังมีน้อยมาก ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้อง
มีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษกิจ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์การพั ฒนาประเทศที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ปัญ หาสุขภาพและสังคมสูงวัยที่ประเทศไทย
กาลังเผชิญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ ทั้งการป้องกันและการ
รัก ษาปัญ หาสาธารณสุ ขที่จะตามมา การพัฒ นาความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพและวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อตอบรับกับสังคมยุคใหม่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ พั ฒ นาแบบอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ชีวเคมี จึงเป็ นศาสตร์ที่ ให้ องค์ค วามรู้พื้ น ฐานที่จ ะ
นาไปใช้ในการพัฒนางานและความรู้ทางการแพทย์ และเทคโนโลยี โดยนามาซึ่งการคิดค้นนวัตกรรม
และสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การผลิตวัคซีน การพัฒนาและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ในทาง
การแพทย์ ซึ่งร่างแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริม สร้างศัก ยภาพคนเพื่ อ ให้มี สุ ขภาวะที่ดี มี ก ารอยู่ ดีกิ น ดีเพื่ อเอื้ อต่ อการพั ฒ นาคนและเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
ดังนัน้ การสร้างนักชีวเคมีที่มีองค์ความรูแ้ ละทักษะความรู้ทางด้านชีวเคมีการแพทย์และชีวเคมี
เทคโนโลยีค วบคู่กั นไป จึงมีค วามจาเป็นต่อการแก้ปัญ หาและพัฒ นางานด้านการแพทย์ และชีวเคมี
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันและสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
จากปัญ หาทางเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความ
เป็ น อยู่ ข องประชาชนและเศรษฐกิ จ ของประเทศ แต่ จ านวนนั ก วิ จัย ในประเทศเพื่ อ พั ฒ นาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขและป้องกันปัญ หาต่างๆเหล่านี้ ดัง
เห็ น ได้ จ ากการน าเข้ า ยา อาหารเสริม สุ ข ภาพ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ และทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจานวนมาก ในขณะเดียวกันจังหวัดพะเยาและภูมิภาค เป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร สารจากธรรมชาติและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน ดังนั้น คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ค านึ ง ถึ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศใน
สาขาวิชาชีว เคมี โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้างมาตรฐานคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ตที่ ต อบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิ ตให้ป ฏิบัติงานได้ อย่างมีป ระสิท ธิภาพ มีคุณ ธรรม จริยธรรม หลัก สูตรได้มุ่ง
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จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาด้านชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวเคมีเทคโนโลยี
ที่หลากหลายและทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างให้นิสิตมีทิศทางการนาความรู้ด้านชีวเคมีไปบูรณาการ
รู้จัก คิด วิเคราะห์ สัง เคราะห์องค์ค วามรู้ใหม่ เพื่อเป็นการพั ฒ นาก าลังคนด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพ
พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย พัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อันจะเป็นผลให้เกิดความเข้มแข็งของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาตั้ ง ปณิ ธ านไว้ ว่ า “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” และมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวม 5 ด้าน คือ
หนึ่ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต อยู่ แ ละเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข จบไปมี ง านท า
และเป็นคนดีของสังคม
สอง สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างภูมปิ ัญญาเพื่อบูรณาการความรูส้ ู่ชุมชน
สาม บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
สี่ ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
ห้า บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่
หนึ่ง ด้านการเรียนการสอน คือ มีการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สอง ด้านการวิจัย คือ เป็นสถาบันชั้นแนวหน้ าในด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เพื่อแก้ปัญ หาให้กับ ท้องถิ่น เน้นการพัฒ นาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
ระดับประเทศและเข้าสู่ระดับชาติได้
สาม ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน คื อ เป็ น ศู นย์ ก ลางการศึ ก ษาและพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก เพื่อเป็นแหล่งรวมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นฐานรองรับภาคอุตสาหกรรม ชีววิศวกรรม และ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพการแพทย์ ในอนาคต จั ด ให้ มี บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์แก่ชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ
สี่ ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ เป็ น แหล่ ง ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ดังนั้น การจัดตั้งหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อผลิต
บัณ ฑิตผู้มีความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมีที่สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยระดับพื้นฐานและระดับ
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ประยุก ต์ เพื่อนาไปสู่ก ารแก้ ไขปัญ หาด้านสาธารณสุข สังคมและทรัพยากรท้องถิ่น และนาไปสู่การ
พัฒนาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
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
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
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
Mathematics I
241112
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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242101
243101
243211
244103
247111
242111
242120
242141

หลักเคมี
Principle of Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
365210
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
365211
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น

3(2-3-6)
4(3-3-8)
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365212
365213
365214
365215
365216
365217
365219

Fundamental Medical Biochemistry
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
Biology of Cells and Tissues
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry and Molecular Biology
ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
General Medical Biochemistry

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิ จารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรีย นการสอน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กาหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาเฉพาะด้านที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้
1) ให้อ าจารย์ค ณะวิท ยาศาสตร์เป็ น ผู้รับ ผิด ชอบรายวิชา เป็ น ผู้ดู แลรับ ผิ ด ชอบการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็น ผู้ติดตามการดาเนินงานกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรชีวเคมีมุ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม
1.2 ความสาคัญ
จากปั ญ หาด้ านสาธารณสุ ข ปั ญ หาด้ านสังคม วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มีม ากขึ้น ใน
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเล็งเห็นว่าการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีความสาคัญอย่างมากที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการนาความรู้ทาง
ชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว และยังได้วางแนวทางความพร้อมด้านวิชาการเพื่อง่ายต่อ
การพัฒนาการศึกษาด้านชีวเคมีและการบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่ อสร้าง
สังคมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาชีวเคมี ให้มคี ุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ชีวเคมี
1.3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาชีวเคมีและบูรณาการกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
1.3.4 สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาทางชีวเคมีด้วยระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1.3.5 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1.4.1 มีความรูแ้ ละทักษะในเชิงปฏิบัติดา้ นชีวเคมีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม
1.4.2 สามารถนากระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางชีวเคมีมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อได้
1.4.3 มีทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์
1.4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาด้วยตนเองได้
1.4.5 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของนักชีวเคมี บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

กลยุทธ์
1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) เอกสารหลักสูตร

หลักสูตรให้มมี าตรฐานตามที่ สกอ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

2) เอกสารประกอบการ

กาหนดและมีความสอดคล้องกับ

สอดคล้องกับนโยบายของ

พัฒนาหลักสูตร

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้และการเปลี่ยนแปลงของ

2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 1) รายงานผลการประเมิน

วิทยาศาสตร์

ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักสูตร
สกอ.

2) รายงานผลการประเมิน
รายวิชาโดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา

3) ติดตามภาวะการมีงานทาของ 1) รายงานสถิติการมีงานทา
บัณฑิต

ของบัณฑิตจบใหม่และข้อมูล
อัตราเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ
2) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตจากหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต

2) แผนการพัฒนาการจัดการเรียน 1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้น

1) จานวนแผนงาน กิจกรรม

การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนใน

ตามมาตรฐานผลการเรียน

ผูเ้ รียนเป็นสาคัญตามมาตรฐานผล การจัดการเรียนการสอนที่
การเรียนรูโ้ ดยให้ความรู้สอดแทรก เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
ไปกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม วิธีคิด วิธีสื่อสารสัมพันธ์
การมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2) รายงานความพึงพอใจของ

2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่ อาจารย์และนิสติ ต่อสิ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการ

สนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เน้น

เรียนรู้ดว้ ยตนเอง

ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดั บปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้อ งโทษตามค าพิ พากษาของศาลถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่ ความผิดที่ก ระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
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ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิท ยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญ ญาหรือเทีย บเท่า
หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรั บปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย
พะเยา
2) เป็นไปตามระเบีย บการสอบคัดเลือกบุ คคลเข้าศึก ษาในระดับ อุดมศึก ษา มหาวิท ยาลัย
พะเยา หรือผ่านการคั ด เลือกตามเกณฑ์ ก ารคัดเลือกโดยวิธีพิ เศษ (โควตา) ของคณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ขาดความรูพ้ ืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการนามาต่อยอด
ความรูเ้ ฉพาะด้าน
2.3.2 ขาดประสบการณ์การใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้นสิ ิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานก่อนการเรียนวิชา
เฉพาะด้าน
2.4.2 จัดให้มรี ะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการใช้
ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งเป็นผู้ดูและให้คาปรึกษาปัญหาด้านการเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
80
รวม
80
160
240
320
320
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80
80
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

9,297,912
-

9,762,808 10,250,948 10,763,495 11,301,670
-

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

1,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

350,000
370,000
400,000
420,000
450,000
42,000
42,000
42,000
42,000
42,000
11,529,912 123,034,808 14,072,948 15,105,495 16,193,670

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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003201
003202
004101
004201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 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
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
247111
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
(2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
242111
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications

19 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)

20

242120
242141
361101

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
365222
หลักการของชีวเคมี
Principles of Biochemistry
365323
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
Basic Biochemical Instruments
365324
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
Biochemical Disorders and Diseases
365335
เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
Laboratory Techniques in Molecular Biology
365341
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Techniques in Cell Culture
365351
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products
365371
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Biochemical Technology
365390
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
365442
เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี
Biochemical Laboratory Techniques
365472
ชีวเคมีของเวชสาอาง
Biochemistry of Cosmeceuticals
365491
สัมมนา
Seminar

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

49 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
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365492

การศึกษาอิสระ*
Independent Study
365493
การฝึกงาน*
Professional Training
365494
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต

(2) วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
365331
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Biochemistry
365332
ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
Biochemistry of Wellness and Longevity
365333
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
Nutritional Biochemistry

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

365334

3(1-6-5)

365361
365436
365437
365438

ชีวสารสนเทศศาสตร์พืน้ ฐาน
Basic Bioinformatics
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
Biochemical Genetics
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
ชีวเคมีการกีฬาและการออกกาลังกาย
Biochemistry of Sports and Exercise
พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
241111
242101
243101

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I

3(2-2-5)

รวม

17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
241112
242141
243211

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
คณิตศาสตร์ 2
Mathemetics II
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

3(2-2-5)

รวม

19 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

24
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
004201
244103
361101
365222

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
หลักการของชีวเคมี
Principles of Biochemistry

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
242111
242120
247111
365323

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ชีวสถิติ
Biostatistics
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
Basic Biochemical Instruments

3(2-2-5)

รวม

20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(1-6-5)

26
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
146200
365324
365335
365341
365390

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
Biochemical Disorders and Diseases
เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
Laboratory Techniques in Molecular Biology
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Techniques in Cell Culture
ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology

3(3-0-6)

รวม

15 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)

27
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
365351
365371
3653XX
365XXX
XXXXXX

ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Biochemical Technology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective

3(2-3-6)

รวม

14 หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

28
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
365442
365472
365491
3654XX
3654XX
XXXXXX

เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี
Biochemical Laboratory Techniques
ชีวเคมีของเวชสาอาง
Biochemical of Cosmeceuticals
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective

3(1-6-5)

รวม

16 หน่วยกิต

3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
365492*
365493*
365494*

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
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 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า 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
ทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ในการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
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
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
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
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ 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
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
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 การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม 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
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับคาศัพท์
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 ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง
อนุกรมกาลัง
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Techniques of integration, improper integral, polar coordinate system, sequences and series
of real numbers, power series
242101 หลักเคมี
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 ความหนืดและการนาความร้อน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ อุ ณ หพลศาสตร์ และการน าไปประยุ ก ต์ ระบบองค์ ป ระกอบเดี่ ย วและหลาย
องค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส
ไฟฟ้ าเคมี สมดุลการเกาะกั นทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาร
จาพวกพอลิเมอร์ เคมีพ้นื ผิวได้แก่ 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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย วิธี
ทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
อะตอมมิ ก แอบซอร์ ป ชั น สเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊ ส โครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ ฟ อร์ ม านซ์ ลิ ค วิ ด
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 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทน าเคมี อิ นทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอิ นทรีย์ การเรียกชื่ อ การเขียนสู ตรโครงสร้างและ
ไอโซเมอร์ต่างๆ สมบั ติ ปฏิกิ ริยาและกลไกของสารประกอบชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะไรมาติก
เฮทเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์
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 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การจั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละ
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 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบั ติพื้ น ฐานของเซลล์ องค์ ป ระกอบทางเคมี พื้ นฐานของสิ่งมีชีวิต พลั งงาน
ชีวภาพ การทางานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม 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

36
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและ
การสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า 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 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิ ติ พรรณนา การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุ ติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนเบื้ องต้น การ
วิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์และแปลผล
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 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้ าที่ ของเซลล์ จุลิ น ทรี ย์ อาหาร การเจริญ และการสื บ พั นธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม
วิธีก ารควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญ ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
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
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของคาร์โบโฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โอไทด์
คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การ
ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์
ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ของสารชีวโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides,
properties and activities of enzymes, central dogm a, molecular biology techniques, horm onal
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
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องคาร์ โ บโฮเดรต เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โ อไทด์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของเอนไซม์ เมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี
เมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความ
ผิดปกติทางชีวเคมี 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 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล

38
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 ลิ พิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและ
แร่ธาตุ ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การ
ถ่ายทอดข้อ มูล ทางพั นธุ กรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู ชีววิท ยา 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 tio 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
ชี ว พลั งงานศาสตร์ วิ ถี เมแทบอลิ ซึ ม และความผิ ด ปกติ ข องคาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด
นิว คลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธ าตุ ความสัมพั นธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การส่งสัญ ญาณของเซลล์
ชี ว เคมี ข องการเกิ ด มะเร็ ง และเมแทบอลิ ซึ ม ของซี โ นไบโอติ ก ชี ว เคมี ข องภาวะเครี ย ดออกซิ เดชั น
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
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิย ามและหลั ก การของชีว เคมี คุณ สมบัติท างเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิ ซึม ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ 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 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ
2(1-2-3)
Biology of Cells and Tissues
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุมการทางานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การขนส่งผ่าน
เยื่ อ หุ้ ม เซลล์ และศั ก ย์ ไฟฟ้ า ของเยื่อ หุ้ ม เซลล์ วั ฏ จัก รเซลล์ การตายของเซลล์ และเทคนิ ค ที่ ใช้ใ น
การศึกษาเซลล์และเนือ้ เยื่อ
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
คุ ณ สมบั ติ โครงสร้าง หน้ าที่ และเมแทบอลิ ซึม ของสารชี วโมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตี น ลิพิ ด และนิ วคลี โอไทด์ การเปลี่ ย นแปลงสารชีวโมเลกุ ล ในภาวะปกติและความสัมพั นธ์กั บ
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
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของคาร์ โ บโฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โ อไทด์
ความสั มพั นธ์ ระหว่างวิถี เมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน คุณ สมบัติและการทางานของ
เอนไซม์ อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด
ฮอร์โมนและการส่งสัญ ญาณทางชีว ภาพ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณ สมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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Chemical properties and metabolism of carbohydrates , proteins, lipids and nucleo tid 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 โครงสร้างและหน้าที่ของน้า สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง
สมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและ
การทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิค
ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิด และนิวคลีโอไทด์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การควบคุมการทางานของฮอร์โมน 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 เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี: ปิเปต เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โครมาโทกราฟี
เครื่องกรอง เครื่องสกัด เครื่องทาแห้งแบบสุญญากาศ เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี)
ระบบมาตรฐานไอเอสโอ การจัดการและการบาบัดของเสีย
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
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทางชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมคิ ุ้มกัน ต่อมไร้ท่อ และเอนไซม์เพื่อการวินจิ ฉัย
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 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Biochemistry
กระบวนการทางชี ว เคมี ในธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม สารชี ว โมเลกุ ล จากธรรมชาติ แ ละ
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 โมเลกุลแห่งชีวติ สาเหตุของความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมี
อายุยืนในมนุษ ย์ การเกิ ด ไกลเคชั่น ภาวะเครีย ดออกซิเดชั่น และยีนที่ เกี่ย วข้องกั บ ความชรา 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
และธาตุ อ าหารของร่างกาย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างโภชนาการกั บ เมแทบอลิซึ ม ในสภาวะปกติแ ละ
ผิดปกติ การประยุกต์ในด้านการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในชุมชน กลไก
ของพยาธิสภาพที่เกิดจากการได้รับธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลและสารปนเปื้อนที่เป็นพิษในอาหาร
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 it y ,
mechanisms of pathological conditions occurring from receiving imbalanced proportion of nutrients
and toxic contaminants in foods
365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้นื ฐาน
3(1-6-5)
Basic Bioinformatics
ฐานข้อมูลทางชีววิทยา โครงสร้างของฐานข้อมูล เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหา
และการวิเคราะห์ ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัดเรีย งลาดับ ข้อมูลทางด้านดีเอ็ นเอ โปรตีน การ
ทานายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโปรคาริโอทและยูคาริโอท
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 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชวี วิทยา
3(1-6-5)
Laboratory Techniques in Molecular Biology
หลักการ ทฤษฎี วิธีการทางอณูชีววิทยา กระบวนการสกัดแยก การทาบริสุทธิ์และวิเคราะห์
อาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การหาลาดับเบสของดีเอ็นเอ การ
วิเคราะห์การเกิดมิวเตชัน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย การตัดต่อดีเอ็นเอ การทาโคลนนิ่ง
การผลิตโปรตีนลูกผสมและอีไลซา
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 enzymelinked immunosorbent assay (ELISA)

43
365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(1-6-5)
Techniques in Cell Culture
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์เกาะพื้นผิว และเซลล์แขวนลอย การนับจานวนเซลล์
การเจริญและการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การปฏิสนธิในหลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และ
การประยุกต์ใช้
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 กลไกการออกฤทธิ์ เชิงชีวเคมี คุณสมบั ติเชิงป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของ
โรค การเตรียมสาร การแยกสาร การระบุชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยเทคนิคทางชีวเคมี การ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดั้งเดิมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี
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
สารพั น ธุ ก รรม โครงสร้างและหน้าที่ ของสารพั น ธุ ก รรม กระบวนการจาลองดีเอ็น เอ การ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอ ยีน และการแสดงออกของยีน 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 นิตวิ ิทยาศาสตร์เบื้องต้น หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับชีวเคมีเทคโนโลยี
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
365390 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ชีวสถิติ การเขียน
โครงร่างงานวิจัย การคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การคัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรมการ
วิจัยในจุลชีพ สัตว์และมนุษย์ การนาเสนอผลงาน 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
โครงสร้างและสมบั ติของอนุ มู ลอิ สระ การสร้างสารอนุ มู ลอิ สระ สารออกซิ เจน และสาร
ไนโตรเจนที่ไวต่อการทาปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะเครียดทางออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียด
ทางออกซิเดชัน ในโรคติด เชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเสื่อมและชราของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง
สมบัติและการทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารและผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชาติ
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
noncom m unicable disease, degeneration and aging of cells, types, structures, properties and
mechanisms of antioxidants, sources of antioxidants from diets and natural products

45
365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-3-6)
Biochemistry of Sports and Exercise
บทบาทสาคัญของโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิด
และนิวคลีโอไทด์ การทางานของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการ
กีฬา เมแทบอลิซึมในการออกกาลังกายและภาวะเครียดออกซิเดชันจากการออกกาลังกาย
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
มะเร็ ง ยี น มะเร็ ง ยี น ต้ า นมะเร็ ง วิ ถี สั ญ ญาณของเซลล์ ม ะเร็ ง การอั ก เสบ การรุ ก รานและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีโอมิกส์ในเซลล์มะเร็ง
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 การทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเชิงปริมาณ 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 ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสาอาง การนายาและเครื่องสาอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการออก
ฤทธิ์ ระดั บ เซลล์และโมเลกุ ล ของยาและสารออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกายต่ อการใช้ย าและ
เครื่องสาอาง ประโยชน์และโทษของยาและเครื่องสาอาง สารธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
และความงาม สุคนธบาบัด และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องสาอาง วัตถุที่หา้ มใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเครื่องสาอาง
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
การสืบ ค้ น การรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ การนาเสนอ การอภิป ราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านชีวเคมี
Literature s e a r c h , data collection, analysis, presentation, discussion and answering in
biochemical topics
365492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้า ข้อมู ล การรวบรวมข้อ มูล การทดลอง การวิเคราะห์ การเขีย นรายงาน การ
นาเสนอ อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
Data searching, data collection, e x p e rim e n ts , analysis, report writing, presentation,
discussion and conclusion in biochemical topics
365493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ การเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมีใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียนรายงาน การนาเสนอ 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
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน การเขีย นรายงาน การน าเสนอ
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
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. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
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. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 หมายถึง
ชีวเคมีทั่วไปหรือรายวิชาบริการ
3.2 เลข 1 หมายถึง
ชีวเคมีทั่วไปหรือรายวิชาบริการ
3.3 เลข 2 หมายถึง
พืน้ ฐานชีวเคมี
3.4 เลข 3 หมายถึง
วิชาเอกเลือก
3.5 เลข 4 หมายถึง
เทคนิคเฉพาะทางชีวเคมี
3.6 เลข 5 หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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 การศึกษาอิสระ ฝึกงาน สหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

ลาดับวิชาของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายกฤษชัย พูลเจริญ

31009024XXXXX

อาจารย์

2

นายคมศักดิ์ พินธะ

35605003XXXXX

อาจารย์

3

นายพิชญะ คาอ้าย

35304001XXXXX

อาจารย์

4

นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

35099014XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวอรดา ชุมภูคา

35013006XXXXX

อาจารย์

6

นายอานาจ อ่อนสอาด

11899000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Medical Science

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Chemical Biology

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิ มอันดับ 1)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Newcastle Upon
Tyne, United Kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Imperial College London,
United Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2556
2543
2536
2559
2546
2543
2553
2544
2540
2555
2547
2537
2557
2548
2544
2556
2550
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดั
ชื่อ – สกุล
บ
1 นายไมตรี สุทธจิตต์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

35604521XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

2

นายนิสันต์ สัตยาศัย

34099011XXXXX

ศาสตราจารย์

3

นางสุภกร พงศบางโพธิ์

35099007XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

4

นางสาวกนกกาญจน์
พรหมน้อย
นางสาวกนกทิพย์ เพชร
รัตน์
นายกฤษชัย พูลเจริญ*

35308001XXXXX

อาจารย์

16799000XXXXX

อาจารย์

31009024XXXXX

อาจารย์

5
6*

7*

นายคมศักดิ์ พินธะ*

35605003XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ภ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.

Biochemistry
ชีวเคมี
เคมี
Biochemistry
ชีวเคมี
เภสัชศาสตร์
Biochemistry
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of New York at Buffalo, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Monash University, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Auburn University, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Newcastle Upon Tyne,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2514
2505
2503
2534
2520
2517
2535
2529
2526
2554
2546
2557
2550
2556
2543
2536
2559
2546
2543
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8

นางสาวชลธิดา เทพหินลัพ

35203000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

9

นายธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

16406000XXXXX

อาจารย์

10

นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

36099005XXXXX

อาจารย์

11*

นายพิชญะ คาอ้าย*

35304001XXXXX

อาจารย์

12*

นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ*

35099014XXXXX

อาจารย์

13*

นางสาวอรดา ชุมภูคา*

35013006XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

14*

นายอานาจ อ่อนสอาด*

11899000XXXXX

อาจารย์

15

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท

36205000XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Chemical Biology

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Imperial College London, United
Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2552
2548
2545
2556
2556
2549
2544
2553
2544
2540
2555
2547
2537
2557
2548
2544
2556
2550
2553
2548
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (365390) เพื่อเรียนรู้ความหมาย
ลัก ษณะ เป้าหมาย กระบวนการต่างๆ ในการท างานวิจัย ตลอดจนประเมิน และการเรีย นรู้เทคนิค
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี (365442) ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการ
เทคนิคทางชีวเคมีที่สามารถนาไปใช้ในสถานที่ฝึกงานได้ นอกจากนีย้ ังมีรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
ที่ปูพื้นฐานความรู้ก่อนไปฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2.1 มีวนิ ัย สามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎ ระเบียบของแหล่งฝึก
4.2.2 ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
4.2.3 มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีวเคมี
4.2.4 สามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้ศกึ ษาไปบูรณาการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2.5 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.2.6 มีทักษะในการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดและวิเคราะห์ประมวลผล
4.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
4.5 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4.6 การเตรียมการ
4.6.1 คณะกรรมการด าเนิ น งาน ประชุ ม ก าหนดรายละเอี ย ดการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม และแจ้งรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้นิสติทราบ
4.6.2 นิสติ ยื่นแบบคาร้องขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมายังสาขาวิชาฯ
4.6.3 สาขาวิชาฯ พิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินงานและนิสิต
4.6.4 สาขาวิชาฯ ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ การฝึกประสบการณ์ภาคสนามส่งให้
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คณะฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
4.6.5 รับ เรื่ อ งจากคณะฯและจั ด ส่ งเอกสารดั งกล่ าวไปยั งสถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม
4.6.6 รอผลการตอบรับจากยังสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อได้รับแล้วแจ้ง
ผลตอบรับแก่นิสิต (กรณีสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามปฏิเสธ ให้เริ่มข้อ 4.6.2
ใหม่)
4.6.7 สาขาวิ ชาฯจั ด ท าหนั งสื อ ขอส่ งตั ว นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามและเสนอ
คณบดีลงนาม
4.6.8 นิ สิ ต รับ หนั งสื อส่ งตั วและสมุ ด ฝึ ก ประสบการณ์ ภาคสนามในวัน เตรีย มความ
พร้อมนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (นิสิตต้องมารับเอกสารด้วยตนเองใน
วันเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเท่านั้น)
4.6.9 หลักสูตรชีวเคมีสาขาชีวเคมีและโภชนาการจั ดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต
ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.6.10 นิสติ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.6.11 นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.6.12 นิสิตนาเสนอผลการฝึก งานและส่งเล่มรายงานการฝึ ก งานเพื่ อให้สาขาวิชาฯ
ประเมินผล
4.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มี 2 ส่วน ดังนี้
4.1 การประเมินจากหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกประสบการภาคสนาม คิดน้าหนักคะแนน
ร้อยละ 75
4.2 คุณ ภาพของการนาเสนอผลการฝึก ประสบการณ์ ภาคสนามและประเมินผลโดย
คณาจารย์หลักสูตรชีวเคมี คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 25
การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
S
หมายถึง
เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
U
หมายถึง
ไม่เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 70
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (365390) เพื่อเรียนรู้ความหมาย
ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการต่างๆ ในการทางานวิจัยตลอดจนประเมิน และการเรียนรูเ้ ทคนิคเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ และในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตที่มีความสนใจที่จะทางานวิจัยด้านชีวเคมี

55
สามารถเลือกเรียนรายวิชา การศึกษาอิสระ (365492) เรียนรู้กระบวนการวางแผนการวิจัย การทาวิจัย
การวิเคราะห์ การแปลผลการวิจัย การสรุปและนาเสนอผลการวิจัย โดยนิสิตจะได้ท างานวิจัยตาม
ความสนใจและความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีขอบเขตการทา
โครงงานที่สามารถทาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เชิงชีวเคมีมาใช้ร่วมกับการนาสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการทาวิจัย และนาเสนอ
ผลงานด้วยวาจาและรูปเล่ม
รายวิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระ (365492) การฝึ ก ทั ก ษะวิ จั ย ทางชี ว เคมี การทดลอง รวบรวม
วิเคราะห์ ตีความและสรุปและอภิปรายผลการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกาหนดปัญหา การ
ออกแบบโครงร่าง วางแผน และวิธีการวิจัย การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการประมวลผลเพื่ อ ไขปั ญ หานั้ น ๆ โดยมี
ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการดาเนินงานและเวลาที่กาหนด
5.2.2 สามารถเขียนรายงานวิจัย ที่มแี บบแผนเป็นสากล ทั้งในเรื่องการลาดับความ การ
ใช้ถ้อยสานวนในการเขียน การใช้คาศัพท์ การอ้างอิง ตลอดจนรูปแบบของการพิมพ์
5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิช าการด้ วยวาจาได้ เป็ น ผู้พู ด ที่ มี ค วามรู้ สามารถ
อธิ บ ายให้ ผู้ฟั งเข้าใจได้ ง่ายและอย่ างถู ก ต้ อง รู้จัก ใช้ ถ้อ ยค าและภาษาที่ ดี สามารถ
เตรียมสื่อประกอบการนาเสนอให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้ มีบุคลิก ภาพดีและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.2.4 มีค วามตระหนัก ในจรรยาบรรณการท าวิจัย ให้ความสาคัญ กั บ ประโยชน์และ
คุณค่าของผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และเรื่องทางานวิจัยตามความสมัครใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาปรึกษารายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การใช้สถิติ
ที่เหมาะสมให้นสิ ิตเข้าใจอย่างชัดเจน
5.5.3 นิสติ ทาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการเขียนรายงานปัญหาพิเศษของนิสิต ให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่า ปัญหาพิเศษ
ของนิสิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการทาวิจัย และสนับสนุนส่งเสริม
ต่อไปแม้นิสติ จะสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพของโครงงานวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี้
5.6.1 คุณภาพของตัวรายงานปัญหาพิเศษ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 60
5.5.2 คุณภาพของการสอบปัญหาพิเศษปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบ
โครงงานวิจัยคิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 40
การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
S
หมายถึง
เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
U
หมายถึง
ไม่เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 70
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1) มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการวางตัวในการทางานในรายวิชาที่ศึกษา
2) วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเข้มงวด
เช่นสวมเสื้อกาวน์ แว่นตาระหว่างฝึกปฏิบัติการ
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกีย่ วข้อง
2) จัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝังให้นสิ ิตเห็นความสาคัญ
ของศาตร์ชีวเคมี
3) สอดแทรกความสาคัญของการเป็นผูเ้ อื้ออาทรต่อเพื่อน
มนุษย์ มีความเสียสละ ตลอดจนมีจิตสาธารณะ
4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลา มีใจอาสา
เคารพกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
3. ด้านภาวะผู้นา
1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสติ
ทางานเป็นกลุ่มโดยมีบทบาทการเป็นผู้นาและสมาชิกในกลุ่ม
2) มีกิจกรรมนิสติ ที่มอบหมายให้นิสติ หมุนเวียนกันเป็นผูน้ า
กลุ่มในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสติ มีความรับผิดชอบ
3) มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมีสว่ นร่วมในชั้นเรียน
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นิสติ ร่วม
กิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
5) กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง การมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
6) พัฒนาคุณธรรมด้านความเพียรและความอดทนแทรกเสริม
ในกิจกรรมเปิดห้องเชียร์แก่นิสติ โดยเฉพาะนิสติ ใหม่ชั้นปีที่ 1
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ก าหนดให้ อ าจารย์ผู้ สอนทุ ก คนต้ องสอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการนาความรู้ทาง
ชีวเคมีไปประยุกต์ใช้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น
(2) จัด การเรีย นการสอนให้นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ปลู ก ฝังจิตสาธารณะ และจิต บริก าร หรือจัดกิ จกรรมการให้ บ ริก ารชุมชน ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทางานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื
(5) สร้างจิตสานึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทาการ
ทุจริต
(6) จัด กิ จกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ ส่วนรวมเป็ น
แบบอย่างที่ดีดา้ นคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมต่างๆ ที่แทรก
เสริมในรายวิชา
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ บุคลากร
สถาบันการศึกษา
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(5) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ออกแบบการสอนที่หลากหลายที่ช่วยให้
นิสิตเรีย นรู้ได้ด้ว ยตนเองและมีค วามเข้าใจเกี่ย วกั บ ความรู้ท างชีวเคมี ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทาง
ทฤษฎีและแนวทางประยุ ก ต์เพื่ อการปฎิ บัติ ในสภาพแวดล้อ มจริง โดยทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลงทาง
วิท ยาศาสตร์สุ ขภาพและเทคโนโลยี และเป็ นไปตามลัก ษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ พัฒนาการสอนให้น่าสนใจ และสอดแทรกตัวอย่างของสถานการณ์ประกอบเพื่อให้งา่ ยต่อ
การเข้าใจของนิสิต พร้อมทั้งมีการแนะนาแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ
นิสติ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(6) ประเมินจากการทาโครงงานวิจัยในรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีวเคมี
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัด การเรีย นการสอนให้นิสิต ได้ฝึก ทัก ษะการเรีย นอย่างเป็นลาดับ ขั้นตอน มีทั ก ษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ไม่สอนในลักษณะท่องจา โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย
การสัมมนา การวิเคราะห์กรณี ศึก ษา การทดลองในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงานวิจัยในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น กระบวนการคิ ด ที่ เป็ น ขั้ น ตอน จากผลงาน ได้ แ ก่ การตอบค าถาม
กรณีศึกษาที่ได้รับ และหัวข้อที่สัมมนา การอธิบายแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาโดยนา
ความรูพ้ ืน้ ฐานทางชีวเคมีมาประยุกต์ใช้
(2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าในรายวิชาปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
(4) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนาทางชีวเคมี
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผูส้ อน
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(2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารท างานเป็ น ที ม เพื่ อ ส่ งเสริ ม การแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
(3) ก าหนดหัวข้อหรือปัญ หาหรือกรณี ศึก ษาที่เป็นปัญ หาเกี่ย วกับ ชีวเคมีที่ ทันต่อ
กระแสสังคม เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกัน.
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
(3) การประเมิ น ทั ก ษะที่ แ สดงออกถึ ง ภาวะผู้ น าตามสถานการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย
(4) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัด การเรีย นการสอนที่ให้นิสิ ตได้ ฝึก ทัก ษะการอ่าน การพู ด การฟั ง และการ
สื่อสาร
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกใช้การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
(3) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้นาเอาข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติไปคิดวิเคราะห์
ข้อมูลทางการวิจัยให้เหมาะสม
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(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้กับรายวิชา
ต่างๆ ที่สอน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอกรณีศึกษา การตอบปัญหาต่างๆ และ
การนาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา
(2) ประเมิ น จากการความสามารถในการค้ น คว้ า หรื อ สื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล หรื อ
เอกสารอ้างอิงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ
(3) ประเมิ น จากการอภิ ป รายและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลขที่ ไ ด้ จ ากผลการ
ศึกษาวิจัยในการทาโครงงานวิจัยหรือรายวิชาปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
(4) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะการ
นาเสนอ และการเขียนอภิปรายในรายงาน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
กาหนดให้นสิ ิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่นา่ สนใจและง่ายต่อการ
เข้าใจ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการสวมเสื้อกาวน์ระหว่าง
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
(2) จัดให้มกี ารนาเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน
2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทั ก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและ

 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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●

●
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○
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

การแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ: (1) วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
○
●
241112 คณิตศาสตร์ 2
○
●
242101 หลักเคมี
●
●
243101 ชีววิทยา 1
●
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ
●
โมเลกุล
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
○
●
247111 ชีวสถิติ
○
○
●
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ: (2) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ



วัตถุประสงค์เฉพาะ
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการ
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○
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● ●
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

ประยุกต์
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ●
242141 เคมีอินทรีย์

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป

กลุ่มวิชาเอก: (1) วิชาเอกบังคับ
365222 หลักการของชีวเคมี 1
365323 เครื่องมือพื้นฐานทาง
ชีวเคมี
365324 โรคและความผิ ด ปกติ
ทางชีวเคมี
365335 เทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารทาง
อณูชีววิทยา
365341 เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย ง
เซลล์
365351 ชี ว เคมี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากธรรมชาติ
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365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี
365390 ระเบียบวิธีวิจัย
365442 เทคนิคปฏิบัตกิ ารทาง
ชีวเคมี
365472 ชีวเคมีของเวชสาอาง
365491 สัมมนา
365492 การศึกษาอิสระ
365493 การฝึกงาน
365494 สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอก: (2) วิชาเอกเลือก
365331 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและ
การมีอายุยนื
365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
365334 ชี ว สารสนเทศศาสตร์
พื้นฐาน

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●
●
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●
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์

365436 ชีวเคมีของภาวะเครียด

ออกซิเดชัน
365437 ชีวเคมีการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย

(1)
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○
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365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและ
○
การเกิดมะเร็ง
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
365210 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
●
365211 ชีวเคมีการแพทย์
●
เบือ้ งต้น
365212 ชีวเคมีพนื้ ฐาน
●
365213 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน
●
1

○

●

●

○

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

●

○

○
○

●

●

○

(1)

(1)

(2)

○

●

○

○

○

○

●

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

68

รายวิชา

365214 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน
2
365215 ชีวเคมีทั่วไป
365216 ชีววิทยาของเซลล์และ
เนื้อเยื่อ
365217 ชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล
365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งคณะและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน
2.1.3 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน
ข้อสอบ
2.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.1.5 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิ ตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการ
2.1.6 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม
ร้อ ยละของรายวิชาที่ก าหนด มี ก ารพิ จารณาความสอดคล้องของเครื่องมือ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงผลงานของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตสาเร็จการศึก ษาดาเนินการโดยการติดตาม
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน าผลที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เกณฑ์ การส าเร็ จการศึ กษาตามหลั ก สู ตรเป็ นไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึ กษาสุ ดท้ายที่ นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิ สิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาค
เรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิ ชาต่ างๆ ครบตามหลั กสู ตรและเงื่อนไขของสาขาวิ ชานั้ น และไม่ มี
รายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ตประสงค์ จะไม่ ขอส าเร็จการศึ กษาด้ วยเหตุ หนึ่ งเหตุ ใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัตเิ ป็นรายๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แต่ถ้ามีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินยิ มอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
ข้อ 17 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้ น
กรณีที่นิสิตไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการ
เรียนโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษานั้นๆ
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี ความรู้
และเข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลั กสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะเพื่อชี้แจงหลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่างๆทั้งภายในคณะและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีการมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
1.4 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
ความสาเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนิสติ ในทุกด้าน
2.1.2 อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
2.1.3 อาจารย์มีงานวิจัย เพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพในการเรียนการสอนนิสิตให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในงานวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มีการบริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้านชีวเคมี
เพื่อให้มคี วามรูท้ ี่ทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2 มีการทาวิจัย การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์
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2.2.3 เพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.2.4 อาจารย์นาความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการแก่
ชุมชน
2.2.5 พัฒนาและสนับสนุนการเขียนตารา หนังสือ การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2.6 ส่งเสริม กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้
อาจารย์มตี าแหน่งวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (ชี ว เคมี ) คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีการจัดการบริหารหลักสูตร
ดังนี้
1.1 แต่งตั้งกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่กากับดูแลหลักสูตร ปรับปรุงหรือเสนอ
ปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
1.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
1.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.7 กากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
1.8 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ งระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีจะมีระบบการติดตามบัณฑิต หลังจากสาเร็จ
การศึ ก ษา และสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี รวมถึ งมี ก ารติ ด ตามแผนก าลั งความ
ต้องการของสังคมในสาขาวิชาชีวเคมี
3. นิสิต
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตโดยอัตราส่วนของ
อาจารย์ตอ่ นิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 มีการจัดบริการการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (office hours) เพื่อให้
นิสติ เข้าปรึกษาได้
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3.1.3 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง เช่น
เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา แหล่ ง งาน และศึ ก ษาต่ อ รวมถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ อ
กระบวนการเรียนการสอน
3.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ความ
พร้อมด้านสารสนเทศ ห้อ งสมุ ดรวมถึ ง การให้ บ ริก ารโดยมีนั ก วิชาการศึก ษา (ด้ าน
กิ จ การนิ สิ ต ) เป็ น ผู้ ช่ ว ยด าเนิ น การ ตลอดจนน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปี
ต่อไป
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบและการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการ
รับอาจารย์ใหม่ประจาสาขาวิชาชีวเคมี ก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตามระเบียบ ดังนี้
4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปในสาขาชีวเคมี/สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะ
กาหนด
4.1.2 เข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ และ/หรื อ น าเสนอผลงานวิ จั ย /ทดสอบการสอน ต่ อ
คณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชาส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้รับเป็น
อาจารย์ได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มรี ะบบการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร ดังนี้
4.2.1 จัด ให้ อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต ร อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิชา และผู้ส อน
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให้ ค วาม
เห็นชอบในการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา
4.2.2 มีการนาผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต มาพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความชานาญพิเศษจะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะอย่างน้อยวิชา
ละ 3 ชั่วโมง
4.3.2 การคั ด เลือกอาจารย์พิ เศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึก ษา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติ ตรงความต้องการ หรือทบทวนผล
การประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญ มาสอนแล้ว ร่วมกับ อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อม
ประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่จะเชิญ สอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัติแต่ง
แต่ง
4.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณ ะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี
หลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี มีการดาเนินการผ่านกรรมการชุดต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ก าหนด จนได้ รับ การอนุ มั ติเผยแพร่ ว่าเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 (เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556) และทาการปรับปรุงในปีพ.ศ.
2559 เพื่อนามาใช้สาหรับนิสิตภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของนิสิตที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรด้านต่างๆ โดยมีการกาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome) ของหลักสูตรชีวเคมีดังนี้
1. มีความรูแ้ ละทักษะในเชิงปฏิบัติดา้ นชีวเคมีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. สามารถนากระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางชีวเคมีมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อได้
3. มีทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาด้วยตนเองได้
5.2 การเรียนการสอน
หลักสูตรได้กาหนดโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมของสัดส่วนการเรียนรู้ใน
หมวดวิชาต่างๆ หลั กสู ตรได้ด าเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด ประกอบไปด้วยหมวด
ศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
รวมเป็น 128 หน่วยกิต ดังตาราง
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หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

วิช าบรรยายใช้ ก ารสอนแบบบรรยาย 2 คาบ และ 3 คาบขึ้ น อยู่ กั บ รายวิช า รวมถึ ง มี ก าร
กาหนดเวลาการศึกษาด้วยตนเอง ควบคู่กับการท าปฏิบัติการ (ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ) และมีการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการเผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน
ในรายวิชาเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารทางชีวเคมี มี ก ารจัด การเรีย นการสอนโดยแบ่ งนิสิ ต เป็ น กลุ่ ม
ประมาณกลุ่มละ 8-10 คน และให้นิสิตเข้าเรียนตามฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งฐาน
ตามพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี และมีอาจารย์ประจาฐานเป็นผู้ดูแลนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทาง
ชีวเคมีให้กับนิสติ ก่อนไปฝึกงานและการทาวิจัยในวิชาการศึกษาอิสระ
ในรายวิชาสัมมนา นิสิตจะต้องทาการค้นคว้าหาข้อมูลจากวารสารต่างประเทศที่ทันสมัย ใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องการวิจัยทางชีวเคมี ซึ่งนิสิตจะได้ใช้ความรู้ทางชีวเคมีที่ได้เรียนมาเป็นพื้นฐานในการหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาแนะนาก่อนจะนามา
เสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล จัดเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะในการนาเสนองานเชิงวิชาการ
ในรายวิชาการฝึกงาน นิสิตจะต้องไปฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีในบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด โดย
จะต้องมีแบบประเมินผลการฝึกงานจากสถานที่ฝกึ งาน
รายวิชาการศึกษาอิสระ นิสิตจะต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวเคมี
มาทาการวิจัยตามแผนที่ได้วางไว้ และส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ นิสิตจะต้อง
เลือกรายวิชาฝึกงานหรือวิชาการศึกษาอิสระอย่างใดอย่างหนึ่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ได้กาหนดให้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 การ
คั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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มหาวิท ยาลั ย พะเยา หรือผ่านการคั ด เลือกตามเกณฑ์ ก ารคัดเลือกโดยวิธีพิ เศษ (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 เกณฑ์ ก ารตั ดเกรดเป็ นไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
พะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
วิชาทฤษฎีใช้การประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค ตาม มคอ. 3 ซึ่งจะชี้แจงสัดส่วนและรายละเอียดของคะแนนรวมถึง
เกณฑ์ในการให้คะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
ในส่วนรายวิชาที่มีปฏิบัติการใช้การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน รายงาน สอบ
ปฏิ บัติ และสอบปลายภาค ซึ่งจะชี้แจงสัด ส่วนและรายละเอีย ดของคะแนนรวมถึงเกณฑ์ ในการให้
คะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
รายวิ ช าเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารทางชี วเคมี ประเมิ น ผลจากการปฏิ บั ติ ก าร รายงาน และสอบ
ข้อเขียนตามฐานปฏิบัติการโดยอาจารย์ประจาฐาน
รายวิชาสัมมนา มีการประเมินโดยคณาจารย์ผรู้ ับฟังการนาเสนอสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มี
เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์มการให้คะแนนที่ชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดการให้คะแนนแก่นิสิตใน
คาบแรก โดยผลการประเมินจากคณาจารย์จะแจ้งให้นิสิตทราบทันที หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จะต้องมีการนาเสนอเพื่อแก้ตัวใหม่ มีการนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอนของนิสิต
มาปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและเป็นไปตามผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
รายวิชาการฝึกงาน มีการประเมินผลการฝึกงานโดยหัวหน้าผู้ดูแลนิสิตฝึกงาน การนาเสนอ
ผลการฝึกงานโดยคณาจารย์
รายวิชาการศึก ษาอิสระ มีก ารนาเสนอโครงร่างวิจัย การนาเสนอผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการวิจัย และได้รับการประเมินโดยคณาจารย์
นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบผลการประเมิ น (ผลการสอบ) โดยหากมี ข้อ สงสั ย นิ สิ ต
สามารถอุทธรณ์ขอดูคะแนนสอบได้ อาศัยระบบการยื่นคาร้องโดยใช้แบบฟอร์มคาร้องทั่วไป (UP.1) ยื่น
ผ่านระบบที่ดาเนินการโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปรายการหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานตามที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผู้เรียน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส ารวจความต้ อ งการทรั พ ยากรการศึ ก ษาเพื่ อ วางแผน
งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่ นดินและเงิน รายได้ จัดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่ อ
มหาวิท ยาลั ย เพื่อจัด ซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูป กรณ์ วัสดุครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ สื่อและอุป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์สารวจและดาเนินการให้ มีหนังสือ ตารา วารสาร และระบบ
สืบ ค้นข้อมูล รวมทั้งมีอุป กรณ์ ที่ใช้ส นับ สนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์จั ดท าการสารวจความต้ องการและนาผลการสารวจมาวาง
แผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยประสานงานกับสานักหอสมุดกลางใน
การจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซือ้ หนังสือนัน้ อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็ น นอกจากนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
ภายในคณะจัดให้มีห้องสมุดย่อย เพื่อบริก ารหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางชีวเคมี
และจัดสื่อการสอนอื่นๆเพื่อใช้ในการประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านการบริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
6.4.2 มีก ารประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต โดยนิสิตและอาจารย์
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6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ เรื่องประปา ไฟฟ้า
ระบบก าจัด ของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้ งมี ระบบและอุ ป กรณ์ ป้อ งกั น อัค คีภั ย ใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.4.5 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
การจัดการทรัพยากรต่อไป
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผูช้ ่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจานวน
ที่เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบุคคลให้พอเพียงกับความ
ต้องการเพื่อให้การดาเนินงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิด ชอบ และมี
ความรูต้ รงสายงาน เช่น ตาแหน่งผูช้ ่วยสอน ควรมีวุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6.5.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุก
คน โดยสนั บ สนุ น การอบรม ประชุ ม สั ม มนา หรื อ ศึ ก ษาดู ง านให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สาระสาคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยั งมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร่วมงานกั บ อาจารย์ ใน
โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยต่างๆ ของอาจารย์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1
1. อาจารย์ประจาหลัก สูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
3. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ในปีที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.00
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1


ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5











9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลั ย ก าหนดนโยบายการประเมิ น และการปรั บ ปรุง กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
รายวิชาโดยพิจารณาจากผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก
หั ว ข้ อ การเรี ย นรู้ จ ากการทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การสอบย่ อ ย การสั งเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ และนา
ข้อมูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดการประเมินผลการสอนประจาปีโดยมีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
1.1.4 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อปรับปรุง
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนในทุก รายวิชา เมื่อสิ้นสุ ดการสอนของทุก ภาคการศึก ษา จะได้เป็ น
แนวทางในการวางกลยุทธ์การสอนในการสอนต่อไป
1.1.5 จัดระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประจาปี โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผสู้ อน สรุป
และนาผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิ ชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
1.2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์
ผลของหลักสูตร
1.2.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านโดยนิสิต ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์
การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อ การสอนในทุกรายวิชา โดยแบบประเมินการสอน
ออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของสานักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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สามารถประมวลผลและแสดงผลเฉพาะบุคคลหรือแก่ผู้บริหาร เพื่อนาไปวางแนวทาง
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้
1.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผสู้ อน สรุป
และนาผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
2.3 ประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาโดยใช้แบบประเมิน และ
ให้ บั ณ ฑิ ต กรอกในช่ ว งที่ ก ลั บ มาซ้ อ มรั บ ปริ ญ ญาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ปี เพื่ อ น าผลการประเมิ น มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.4 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน และจากผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบประเมิน และประเมินอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร เพื่อนา
ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.5 สรุป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและจั ดท าข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอีย ดหลั กสู ตร โดยยึด ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรีและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ
หลักสูตรในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็ นรายงานเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จั ด ประชุ ม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ อาจารย์ และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เพื่ อ
รับทราบ ตรวจสอบผลการประเมินและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและแผน
กลยุทธ์การสอนต่อไป
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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1. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ปิดรายวิชา
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค
สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟัง และการอ่า น การเขียนย่อหน้า การสรุป
ความ และการแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้
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

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
รายวิชาใหม่
ค า ศั พ ท์ แ ล ะ ไวย ก รณ์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ
หลั ก การใช้ภ าษาอัง กฤษของการฟั ง พู ด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่
การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิ เสธการเชิญ ชวน การถามทาง การบอกทางและ
การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้า นอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า 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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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ในก ารสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผน
การเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอิน เทอร์เน็ ต การ
โทรศั พ ท์ ใ นการสื่ อ สารระหว่ า งประเทศ การใช้
ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก
ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไม่พึงประสงค์ การ
สนทนาในงานเลี้ ยงและการรับ ประทานอาหารแบบ
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
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร
และสื่อในชีวิตประจาวัน หลั กการใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พู ด อ่า น เขียน ได้แ ก่ การเขียนอีเมลล์ การ
เขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ
อ่า นกราฟและตาราง การตี ค วามและการน 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

สาระที่
ปรับปรุง
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1.1.2) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.1.2) ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
1.1.3) กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
1.1.3) ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
004159
เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
1.1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
1.1.4) กลุม่ วิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health

สาระที่
ปรับปรุง
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18 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
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005172
005173

การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills
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3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
2(1-2-3)
002201

002202

003201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งใน
สั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความ
กตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทาง
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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์กับสั งคม สังคมพหุวัฒ นธรรม การ
จัด การอคติแ ละความรุน แรงในสั ง คมพหุวัฒ นธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒ นธรรมโลก
อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวั ฒ นธรรม
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ไท ย 4 ภ า ค จั ง ห วั ด พ ะ เย า แ ล ะ รายวิชาใหม่
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
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ค วาม รู้ พื้ นฐาน เท ค โนโล ยี ฮาร์ ด แ วร์
ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย นวั ต กรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์
เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และ
เลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการท างานและ
ชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware,
software and networking, innovation in digital
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004101

สาระที่
ปรับปรุง

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
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ
สุ ข ภ าพ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ ใน ชี วิ ต ป ระจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ
และการออกก าลั ง กาย โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย
ภั ย ธรรมชาติ การวางแผนและการจั ด การน้ าใน
ชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state รายวิชาใหม่
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
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้า งแรงบั น ดาลใจ การตั้ งเป้า หมาย
และการวางแผนการด าเนิ น ชี วิต การเห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองและผู้อ่ื น หลั ก เศรษฐกิ จพอเพี ยง การด าเนิ น
ชีวติ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 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)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุค ลิกภาพ การพัฒ นาบุค ลิก ภาพทางกาย วาจา ใจ รายวิชาใหม่
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ พึ งป ระส งค์ ตาม อั ต ลั ก ษ ณ์ ขอ ง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม 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) ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
1.2.1) ปิดกลุ่มวิชาภาษา

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2.2) ปิดกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
1.2.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2.3) ปิดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
1.2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
24 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุป นั ยเชิงคณิ ต ศาสตร์ ลิมิ ต และความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ของฟังก์ชั นและการ
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
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิ คการอิ นทิ กรัล อิ นทิ กรั ลไม่ ตรงแบบ
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
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สาระที่
ปรับปรุง

1.2.4) ปิดกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ปิดรายวิชา

1.2.5) ปิดกลุ่มวิชาบูรณาการ
ปิดรายวิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
24 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น อดิ ศั ย
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
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รัล อิ น ทิ ก รัล ไม่ ต รงแบบ
ระบบพิ กั ด เชิง ขั้ว ล าดั บ และอนุ ก รมของจานวนจริง
อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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242101

243101

243211

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
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวั ด โครงสร้ า งอะตอม
ระบบพีริออดิก พัน ธะเคมีแ ละโครงสร้างโมเลกุล
ปริม าณสารสั ม พั น ธ์ ปฏิ กิริยาเคมี ก๊า ซ ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เบื้ อ งต้ น
จล น พ ล ศ าส ต ร์ เ ค มี ส ม ดุ ล เค มี ก รด -เบ ส
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
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบั ติ
การจั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละ
เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร์ วิ วั ฒ นาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชและสัตว์ 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
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎี เซลล์ สมบั ติ พื้ น ฐานของเซลล์
องค์ประกอบทางเคมีพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน
ชีวภาพ การทางานของเอนไซม์ในกระบวนการเม
แทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสาร
พันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
เซลล์และออร์แกเนลล์
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สาระที่
ปรับปรุง

integral, polar coordinate system, sequences and
series of real numbers, power series

242101

243101

243211

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ
ออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส เคมี ไฟฟ้ า เคมี นิว เคลี ย ร์
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
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัด ระบบ และสารเคมี ของชีวิตเซลล์และ
เม
แ ท บ อ ลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าส ต ร์ วิ วั ฒ น าก าร ค วาม
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
และสัตว์ 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
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษ ฎีเซล ล์ สมบั ติ พื้ นฐานของเซล ล์
องค์ป ระกอบทางเคมี พื้ น ฐานของสิ่งมี ชีวิต พลั ง งาน
ชี ว ภาพ การท างานของเอนไซม์ ในกระบวนการเม
แทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ
องค์ ป ระกอบของเซลล์ การแสดงออกของสาร
พันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออร์แกเนลล์

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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244103

247111

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
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่ อนที่แ บบเปลี่ยนต าแหน่ งใน 1
มิติแ ละ 2 มิ ติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลั ง งาน โมเมตั ม และการชน การเคลื่อ นที่ แ บบ
ห มุ น ส ม ดุ ล เชิ งส ถิ ติ แ ล ะส ม บั ติ ข อ งส ส าร
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและการ
สั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น 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
ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ าพ ก ารน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตั ว
แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์เชิง เส้ น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการ
นาเสนอผลสถิติ
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
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สาระที่
ปรับปรุง

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

247111

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิ ตศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์
เบื้ อ งต้ น กฎการเคลื่ อ นที่ แรงโน้ ม ถ่ ว ง งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน
สมบั ติ ข องสสาร กลศาสตร์ข องไหล ปรากฏการณ์
คลื่ น และการสั่ น เทอร์โมไดนามิ ก ส์ แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า
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

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ
ท างด้ าน วิ ท ยาศ าส ต ร์ ชี ว ภ าพ ก ารน าไป ใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน สถิตพิ รรณนา การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราห์และแปลผล
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

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชั่วโมง
บรรยาย
ภาคปฏิบตั ิ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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test, the data interpretation and presentation to
research
2.1.2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
19 หน่วยกิต 2.1.2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
19 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบ ทที่ เฉพาะเจาะจง
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย
โดยใช้ทั ก ษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ ม
ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ
หัวข้อและประเด็น การพูดและการเขียนที่มีค วาม
ประเด็ น การพู ด และการเขีย นที่ มี ค วามเกี่ยวข้ องกั บ
เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ที่ นิสิต ก าลั ง ศึก ษาให้ มี ค วาม
ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั ง ศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สอดคล้องกับคาศัพท์
คาศัพท์
English in more specific contexts
English in more specific contexts through
through listening, speaking, reading, and writing
listening, speaking, reading, and writing skill with
skill with additions of various speaking and
additions of various speaking and writing topics
writing topics
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
Physical Chemistry and Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการ
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท
ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนา
ได้ แก่ การแพร่ ผ่ าน ความหนื ดและการน าความร้ อน
ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับ อุณหพลศาสตร์
แนวความคิ ด เกี่ ยวกั บอุ ณ หพลศาสตร์ และการน าไป
และการน าไปประยุก ต์ ระบบองค์ ป ระกอบเดี่ย ว
ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ
และหลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
สารละลายนอนอิ เล็ ก โทรไลต์ แ ละอิ เล็ ก โทรไลต์
และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ
ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทาง
เกาะกั นทางโมเลกุ ลจลนศาสตร์ เคมี และการประยุ กต์
โมเลกุลจลนศาสตร์เคมี และการประยุกต์ ความรู้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว
เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว
ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases, transport
Gases and kinetic theory of gases,
phenomena such as diffusion, viscosity and thermal
transport phenomena such as diffusion, viscosity and
conductivity, ideas about thermodynamics and its
thermal conductivity, ideas about thermodynamics
applications, pure substances and multicomponent
and its applications, pure substances and
systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions
multicomponent systems, phase diagram, chemical
of non-and electrolytes, acid-base theory,
equilibrium, solutions of non-and electrolytes, acidelectrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical
base theory, electrochemistry, molecular binding
kinetics and its applications, introduction to polymer
equilibrium, chemical kinetics and its applications,
materials, surface chemistry, including surface tension,
introduction to polymer materials, surface chemistry,
colloidal system
including surface tension, colloidal system
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดย
โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร เช่น การสกัดด้วยตัว
ปริม าตร วิธีการแยกสาร การสกัด ด้วยตั วท าละลาย
ทาละลาย วิธีท างโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับ
วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมี
เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตราไวโอเลตวิสิ
วิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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242141

361201

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
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่ า งระหว่ า งสารประกอบ
อิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ การจ าแนกสารประกอบ
อินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยา
ทางเคมี อิ น ทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรีย ม สมบั ติ
ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิด อะ
ลิฟ าติ ก และอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บ อนและสาร
อนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี
ของสารประกอบอินทรีย์
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
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์
อาหาร การเจริญ และการสืบพัน ธุ์ เมแทบอลิซึม
วิ ธี ก ารควบคุ ม การจั ด หมวดหมู่ พั น ธุ ศ าสตร์
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ า ห า ร
อุ ต ส าห ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ ม ก ารแพ ท ย์ แล ะ
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
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สาระที่
ปรับปรุง

อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊สโคร
มาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์ม านซ์ลิค วิด โครมาโทก
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

361101

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบ
อินทรีย์ การเรียกขื่อ การเขียนสูตรโครงสร้างและไอโซ
เมอร์ตา่ งๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบ
ชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะไรมาติก เฮทเทอโร
ไซคลิ ก แอลคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เทอมร์ เอมี น
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

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
อาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม
วิธีก ารควบคุม จุลิ น ทรีย์ การจัด หมวดหมู่ และพั น ธุ
ศาสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นด้ า นอาหาร
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

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต 2.2.1) วิชาเอกบังคับ
37 หน่วยกิต
365221 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8) 365222 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principle Biochemistry
Principles of Biochemistry
องค์ ป ระกอบ ทางชี ว เค มี ข องเซลล์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ชี ว เค มี ข อ ง เซ ล ล์
โครงสร้าง คุณสมบัติ การสร้าง การสลายและการ
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องน้ า สารละลายบั ฟ เฟอร์
ควบคุ ม เมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่
โครงสร้าง สมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ลิปิ ด กรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอ
ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติ
ไทด์แ ละกรดนิวคลี อิก เมแทบอลิ ซึม ของวิต ามิ น
และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมู ล ทาง
จลศาสตร์ ข องเอนไซม์ ชีว พลั ง งานศาสตร์ และ
พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิค
ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมพลังงาน
ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึม
Biochemical components of cells,
ของคาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โอไทด์
structure, properties, synthesis, degradation and
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซมึ การควบคุมการ
metabolic regulations of biomolecules including
ทางานของฮอร์โมน คุณสมบัติของเยื่อชีวภาพและการ
carbohydrate, lipid, amino acid, nucleotide and
ขนส่งผ่า นเยื่อเซลล์ การสื่อสัญ ญาณของเซลล์ และ
nucleic acid, metabolism of vitamin, kinetic of
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
enzyme, bioenergetics and interrelationship of
Cellular biochemical components,
energy metabolism
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-3-6)

Research Methodology

หลักการทาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพหรือ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การสื่อสาร
เชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ภ าษาอังกฤษ การ
คิ ด แบบวิ ท ยาศาสตร์ เชิ ง วิ เคราะห์ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เชิ ง วิ จั ย การน าเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่ า และโปสเตอร์ การ
เขี ย นรายงาน การอ่ า นและการวิเคราะห์
การวิจารณ์บทความวิจัย

365321

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

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
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiological Biochemistry
เกลือแร่ สมดุลน้าและอิเล็กโทรไลต์ เม
แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ระบบประสาท ระบบต่ อมไร้ท่ อ ระบบ
กระแสโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีวเคมี ของกล้ามเนื้อ
ตับ ไต และเนื้อ เยื่อ เกี่ ยวพั น การตรวจวิเคราะห์
ทางชีวเคมี ในเลือดและปัส สาวะ เอนไซม์เพื่อการ
วิ นิ จ ฉั ย ก า ร ต ร ว จ ฤ ท ธิ์ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
องค์ ป ระกอบทางโภชนาการในอาหาร การ
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิก
แอปซอร์บ ชั น หลั ก การใช้ส ารรัง สีไอโซโทปและ
ความปลอดภัย
Minerals, water and electrolyte
balance, metabolism of biomolecules in various
body’s systems, neurological, endocrine,
hematological, gastrointestinal, immunological,
cardiovascular systems, biochemistry of muscle,

365390

ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-3-6)

ปรับรหัสวิชา
Research Methodology
และ
ห ลั ก การท าวิ จั ย ด้านชี ว เค มี ก ารเก็ บ คาอธิบาย
รวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เชิง ชีวสถิ ติ การ
รายวิชา
เขียนโครงร่างงานวิจัย การคิด แบบวิท ยาศาสตร์เชิง
วิเคราะห์ การคัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
การวิจัยในจุลชีพ สัตว์และมนุษย์ การนาเสนอผลงาน
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

ปิดรายวิชา
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365313

365341

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
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
4(3-3-8) 365324
Diseases and Disorders in
Biochemistry
ความสั ม พั น ธ์ ท างค ลิ นิ ก ของสารชี ว
โมเลกุล กับ โรคและความผิด ปกติในวิถีเมแทบอลิ 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 โรคเก๊า ท์
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคมะเร็ง ภาวะไขมันใน
เลือดสูง ภาวะอ้วน และความผิดปกติทางเมแทบอ
ลิ ซึ ม ที่ มี แ ต่ ก าเนิ ด วิ ธี ก ารวั ด จลนศาสตร์ ข อง
เอนไซม์ การสกั ด และแยกสารด้ ว ยเทคนิ ค โคร
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
ชีวเคมีเทคโนโลยี
3(2-3-6) 365371
Biochemical Technology
การประยุกต์ชีวเคมีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
บทบาทของจุลินทรีย์ในการเพิ่มปริมาณสารอาหาร
พ รี ไ บ โอ ติ ก ส์ โพ รไบ โอ ติ ก ส์ ซิ น ไบ โอ ติ ก ส์
ผลิตภั ณ ฑ์ จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ จุ ลิ น ทรี ย์ ยา
ปฏิชีวนะ วิตามิน แอลกอฮอล์ โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์
และพอลี แ ซคคาไรด์ การประยุ ก ต์ ใช้เอนไซม์ ใน
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

สาระที่
ปรับปรุง
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โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
Biochemical Disorders and Diseases

3(2-3-6)

ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุล
กั บ โรคและความผิ ด ปกติ ท างเมแทบอลิ ซึ ม ได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทาง
ปรับชื่อ
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์ดี
รายวิชา
เอ็น เอ การแสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภู มิ คุ้ม กั น
ภาษาอังกฤษ
ต่อมไร้ท่อ และเอนไซม์เพื่อการวินิจฉัย
และรหัส
Clinical correlation of biomolecules with
รายวิชา
diseases and disorders in metabolic pathways of
จานวนหน่วย
carbohydrates, proteins, lipids, nucleotides,
กิต และ
mechanisms of physiological biochemistry, disorders
คาอธิบาย
in DNA replication, gene regulation, hemoglobin,
รายวิชา
immune system, endocrine glands and enzymes for
diagnosis

ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Biochemical Technology
เทคโนโลยี ข องคาร์โบไฮเดรต ลิ ปิ ด โปรตี น
เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ชีวเคมี
กั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ก ารหมั ก เบื้ อ งต้ น
ปรับรหัส
เทคโนโลยี น าโน ชี วเคมี ข องกลิ่ น รส และสารหอม
รายวิชา
เบื้ อ งต้ น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น
จานวนหน่วย
เกี่ยวกับชีวเคมีเทคโนโลยี
กิต และ
Carbohydrate technology, lipid technology,
คาอธิบาย
protein technology, enzyme technology, DNA and
รายวิชา
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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เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
3(2-3-6)
โมเลกุล
Techniques in Cells and Molecular Biology
การเพาะเลี้ยงเซลล์ การแยกเซลล์ โฟลไซ
โทเมทรี การตรวจสอบทางชีวภาพของเซลล์ การ
เจริญ และการตายของเซลล์ การสกัด การเตรียม
บริสุทธิ์และการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และ
โปรตี น อิเลคโตรโฟรีซิส การหาล าดั บ เบสของดี
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

365335

365323

365391

สัมมนา
Seminar

1(0-3-2)

การสืบค้ น ก ารรวบ รวมข้ อ มู ล ก าร
วิ เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การ
อภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น
ทางด้านชีวเคมี
Literature, data collections, analysis,
report writing, presentation, discussion and
answering in biochemical topics

365491

สาระที่
ปรับปรุง

เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณูชีววิทยา
3(1-6-5)
Laboratory Techniques in Molecular
Biology
ปรับชื่อ
หลั ก การ ทฤษฎี วิ ธี ก ารทางอณู ชี ว วิ ท ยา
รายวิชา
กระบวนการสกัด แยก การท าบริสุ ท ธิ์ แ ละวิเคราะห์
ชั่วโมง
อาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การทาปฏิกิริยาลูกโซ่
บรรยาย
โพลี เ มอเรส การหาล าดั บ เบสของดี เ อ็ น เอ การ
วิเคราะห์ ก ารเกิด มิ วเตชั น การเตรียมดีเอ็น เอพาหะ ชั่วโมงปฏิบัติ
และ
จากแบคทีเรีย การตัดต่อดีเอ็นเอ การทาโคลนนิ่ง การ
การศึกษา
ผลิตโปรตีนลูกผสมและอีไลซา
Principles, theory and methodology in ค้นคว้าด้วย
molecular biology, extraction, purification and ตนเอง และ
analysis of DNA, RNA and protein, polymerase chain คาอธิบาย
รายวิชา
reaction (PCR), DNA sequencing, mutation analysis,
bacterial DNA vectors preparation, cloning,
recombinant protein production and enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA)
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
การใช้เครื่องมือและอุป กรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวเคมี: ปิเปต เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โครมาโทกราฟี เครื่อง
กรอง เครื่ อ งสกั ด เครื่ อ งท าแห้ ง แบบสุ ญ ญากาศ
เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่อง
ปั่ น เหวี่ ย งความเร็ ว สู ง ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต (จี เ อ็ ม พี ) ระบบ
รายวิชาใหม่
มาตรฐานไอเอสโอ การจัดการและการบาบัดของเสีย
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
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ปรับ
การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
คาอธิบาย
ประเด็นทางด้านชีวเคมี
รายวิชา
Literature search, data collection, analysis,
presentation, discussion and answering in
biochemical topics
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หัวข้อพิเศษ
3(2-3-6)
Special Topics
การก าหนดประเด็ น หั วข้อที่ ส นใจหรือ
กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ชี ว เคมี การค้ น คว้ า การ
รวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ 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

365442

365433

สาระที่
ปรับปรุง
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ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติของสาร
ออกฤทธิ์ที่พบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถี
เมแทบอลิ ซึ ม กลไกการออกฤทธิ์ ใ นเชิ ง ชี ว เคมี
คุ ณ สมบั ติ ที่ มี ผ ลในเชิ ง ป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาความ
ผิดปกติของโรค การเตรียมสาร การแยกสาร การ
หาชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยใช้เทคนิค
ทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
ท้องถิ่นมากับ การแก้ไขและป้องกัน ความผิด ปกติ
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,

365351

เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมี
Biochemical Laboratory Techniques

3(1-6-5)

การปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค ทางชี ว เคมี ได้ แ ก่
เทคนิคการเตรียมสารละลาย การสกัดและวิเคราะห์
สารพฤษเคมีจากพืชท้องถิ่น การทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลี
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
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่
พบในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถี
เมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติ
เชิ ง ป้ อ งกั น หรือ บรรเทาความผิ ด ปกติ ข องโรค การ
เตรี ย มสาร การแยกสาร การระบุ ช นิ ด และการ
วิ เ คราะห์ ส ารชี ว ภาพโดยเทคนิ ค ทางชี ว เคมี การ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดั้งเดิม ในท้องถิ่นเพื่อ
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

รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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365434

365436

365492

applications of traditional natural products in
therapeutic and protection of biochemical
disorders
ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสาอาง การนายา
และเครื่องส าอางเข้า สู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการ
ออกฤทธิ์ระดั บ เซลล์แ ละโมเลกุล ของยาและสาร
ออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยา
และเครื่อ งส าอาง กลไกของปฏิ กิริย า ประโยชน์
และโทษของยาและเครื่ อ งส าอางที่ ผ ลิ ต จาก
สารเคมี สารธรรมชาติ และสารอาหารเพื่อเสริม
สุ ข ภาพและความงาม อาหารเสริม สุ ข ภาพ สปา
และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องสาอาง
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
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และ
3(2-3-6)
เนือ้ เยื่อ
Techniques in Cell and Tissue Culture
วิธีการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ เซลล์ที่มีการเพิ่มจานวนได้ไม่สิ้นสุด เซลล์
ชนิ ด ที่ เกาะพื้ น ผิ ว และชนิ ด ลอย การเพาะเลี้ ย ง
เนือ้ เยื่อและการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์
Methods, culture techniques oc primary
cells, secondary cells , continous cells, adhesion
cells and suspension cells, tissue culture and
applications in medical field

สาระที่
ปรับปรุง
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biochemical disorders

365472

365341

การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต 365492
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ จัย การวิ เคราะห์ การเขีย นรายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีวเคมี

ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสาอาง การนายาและ
เครื่องสาอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การ
ตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและเครื่องสาอาง
ประโยชน์ แ ละโทษของยาและเครื่ อ งส าอาง สาร
ธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
สุ ค นธบ าบั ด และเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นายาและ
เครื่องส าอาง วัตถุที่ห้า มใช้เป็ น ส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสาอาง
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
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Techniques in Cell Culture

3(1-6-5)

เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเซลล์ ป ฐมภู มิ เซลล์
เกาะพื้นผิว และเซลล์แขวนลอย การนับจานวนเซลล์
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
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้า ข้อ มู ล การรวบรวมข้อ มู ล การ
ทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติการ
และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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365493

365494

Data searching, data collection,
research, analysis, report writing, presentation
and discussion in biochemical topic
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวเคมี ในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐหรือ
เอกชน
Internship, learning, increasing of
biochemical experiences and skills in enterprise,
public or private organization

สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เรี ย น รู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชี ว เค มี ใน ฐ า น ะ พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใน ส ถ า น
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Internship, learning, increasing of
biochemical experiences and skills in trainee
position of enterprise, public or private
organization

หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
365331 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิด
3(2-3-6)
มะเร็ง
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
ลักษณะและคุณ สมบั ติของสารซีโนไบโอ
ติ ก กลไกก าจั ด พิ ษ ของสารซี โนไบโอติ ก กลไก
ระดับโมเลกุลของการออกฤทธิ์ของสารพิษ ได้แก่
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อมะเร็ง ฤทธิ์การก่อ วิรูป
และฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ลั ก ษณะของ
มะเร็ ง กลไกการเกิ ด มะเร็ ง ยี น กั บ มะเร็ ง การ
ป้องกันและการรักษา อาหารกับโรคมะเร็ง
Characteristics and properties of
xenobiotics, detoxifying mechanisms of
xenobiotics, molecular mechanisms of toxic

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Data searching, data collection,
experiments, analysis, report writing, presentation,
discussion and conclusion in biochemical topics
365493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ป ฏิบั ติ ก ารเรี ย นรู้ การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีใน
สถานประกอบการ องค์ ก รภาครัฐ และเอกชน การ
ปรับ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ อภิ ป รายและการสรุ ป
คาอธิบาย
หัวข้อทางด้านชีวเคมี
รายวิชา
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 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เรี ย น รู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี ใน
ฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ปรับ
ภาครัฐ และเอกชน การเขีย นรายงาน การน าเสนอ
คาอธิบาย
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
รายวิชา
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 in enterprise, public a n d private
organizations , report writing, presentation,
discussion and conclusion in biochemical topics
หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออก
ฤทธิ์ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสาร
ซีโนไบโอติก ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์
กลไกการเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีน
มะเร็ง ยีนต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การ
อั ก เส บ ก ารรุ ก ราน แล ะก ารแ พ ร่ ก ระจายขอ ง
เซลล์มะเร็ง โปรตีโอมิกส์ในเซลล์มะเร็ง
Absorption, distribution and mechanism of
toxicants, biotransformation of xenobiotic, cell injury
and cell death, carcinogenesis, cell cycle and

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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365332

365361

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
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องธาตุ
อาหารหลั ก และธาตุ อ าหารรอง ความต้ อ งการ
พลังงานและธาตุอาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนาการกับเมแทบอลิซึมในสภาวะปกติ
และผิ ด ปกติ การประยุ ก ต์ ใ นด้ า นการพั ฒ นา
สุขภาพและการแก้ปั ญ หาทุพโภชนาการในชุมชน
กลไกของพยาธิ ส ภาพที่ เ กิ ด จากการได้ รั บ ธาตุ
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
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
โครงสร้า ง หน้ า ที่ แ ละองค์ ป ระกอบของ
สารพั น ธุ ก รรม ยีน และจีโมน กลไกการจาลองดี
เอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบการ
แสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การ
กลายพั น ธุ์ แ ละการพ้ อ งรู ป ของดี เ อ็ น เอ พั น ธุ
วิ ศ วกรรมเทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอและโปรตี น รี ค อม
บิแนนท์ โคลนนิ่ง การฝึกปฏิบัติในการสกัดดีเอนเอ
และพลาสมิด ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การตัดดี
เอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ การเชื่อมต่อดีเอ็นเอ
ทรานสฟอร์เมชัน ทรานสเฟคชัน คอนจูเกชัน การ
คัด เลือกโคลนและการตรวจสอบการแสดง ออก
การทาโปรตีนให้บริสุทธิ์ และชีวสารสนเทศ
Structures, functions and components of
genetic materials, gene and genomes,
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สาระที่
ปรับปรุง

cancer, oncogenes, tumor suppressor genes,
cancer signaling pathways, inflammation, cancer
cells invasion and metastasis, proteomics in cancer
cells
365333

365361

ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค์ป ระกอบและคุณสมบั ติของสารอาหาร
หลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงานและ
ธาตุ อ าหารของร่ า งกาย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โภชนาการกับเมแทบอลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ
การประยุกต์ในด้านการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการ
แก้ ปั ญ หาทุ พ โภชนาการในชุ ม ชน กลไกของพยาธิ
สภาพที่เกิด จากการได้รับ ธาตุ อาหารในสั ด ส่ วนที่ ไม่
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

ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
สารพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ ของสาร
พันธุกรรม กระบวนการจาลองดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดี
เอ็ น เอ ยี น และการแสดงออกของยี น กระบวนการ
ถอดรหัส และแปลรหัส พัน ธุ ก รรม กลไกควบคุม การ
แสดงออกของยี น ในโปรคาริ โ อตและยู ค าริ โ อต
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

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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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
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
Biochemistry of Oxidative Stress
โครงสร้ า ง สมบั ติ ข องสารอนุ มู ล อิ ส ระ
การสร้างสารอนุมูล อิสระ สารออกซิเจน และสาร
ไนโตรเจนที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริม าณ
ภาวะเครี ย ดทางออกซิ เ ดชั น บทบาทของภาวะ
เครียดทางออกซิเดชันในโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความเสื่อมและ
ชราของเซลล์ ชนิ ด โครงสร้ า ง สมบั ติ แ ละการ
ทางานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระจากอาหารและสารธรรมชาติ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
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ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
Biochemistry of Oxidative Stress
โครงสร้า งและสมบั ติ ข องอนุ มู ล อิ ส ระ การ
สร้ า งสารอนุ มู ล อิ ส ระ ส ารออกซิ เ จน และสาร
ไนโตรเจนที่ไวต่อการทาปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะ
เครียดทางออกซิเดชั น บทบาทของภาวะเครียดทาง
ออกซิเดชันในโรคติดเชือ้ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความ
เสื่อมและชราของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบั ติและ
การท างานของสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ แหล่ง สารต้ า น
อนุมูลอิสระจากอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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

ชีวเคมีการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-3-6)
Biochemistry of Sports and Exercise
บทบาทส าคั ญ ของโครงสร้า งทางเคมี แ ละ
หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
นิ ว คลี โอไทด์ การท างานของเอนไซม์ ชี ว พลั ง งาน
ศาสตร์ ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา
เมแทบอลิ ซึม ในการออกก าลั ง กายและภาวะเครีย ด
ออกซิเดชันจากการออกกาลังกาย
Significant roles of chemical structure and
biological functions of carbohydrates, proteins, lipids

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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and nucleotides, enzyme activity, bioenergetics,
hormones, nutrition for health and sports,
metabolism in exercise and excercise-induced
oxidative stress
ชีวเคมีสงิ่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Biochemistry
กระบวนการทางชี ว เคมี ในธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สารชี ว โมเลกุ ล จากธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การประยุก ต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อม
สมั ยใหม่ ชีวเคมี ของโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง พืชสมุน ไพร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและความงาม การป้องกันโรคจาก
อาหารและสิ่ ง แวดล้ อ ม 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.
ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
3(2-3-6)
Biochemistry of Wellness and Longevity
สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแห่งชีวิต สาเหตุของ
ความชรา กลไกทางชีวเคมี ข องความชราและการมี
อายุยืนในมนุษย์ การเกิดไกลเคชั่น ภาวะเครียดออกซิ
เด ชั่ น แ ล ะยี น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค วาม ชรา 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
ชีวสารสนเทศศาสตร์พ้นื ฐาน
3(1-6-5)
Basic bioinformatics
ฐานข้ อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา โครงสร้ า ง ของ
ฐานข้อมูล เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหา

สาระที่
ปรับปรุง
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สาระที่
ปรับปรุง

และการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัด
เรียงลาดับข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การทานาย
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/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
365210

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมี และเมแทบอลิซึมของ
คาร์ โบโฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ค
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี เมแทบอลิ ซึ ม ยี น และการ
แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม โรคและความผิด ปกติท างชีวเคมี
โภชนาการและภาวะทุ พ โภชนาการ วั ฏ จัก รของ
เซลล์ กลไกการเกิ ด มะเร็ ง ชี ว เคมี ข องเนื้ อ เยื่ อ
เกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทางชีวเคมี
Chemical properties and metabolism of
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
metabolism integration, gene and gene
expression, molecular biology and genetic

365211

ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบั ติ
และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมู ล ทาง
พัน ธุ กรรม เทคนิค ทางอณู ชีววิท ยา การควบคุม ทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพัน ธ์
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
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนือ้ เยื่อ
เกี่ ยวพั น โปรตี น ลิ พิด และนิ วคลีโอไทด์ คุณ สมบั ติ
และการทางานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุ ล ความสั ม พั น ธ์ข องวิถีเมแทบอลิซึ ม ยีน และ
การแสดงออกของยี น อณู ชีว วิท ยาและเทคนิ ค ทาง
พั น ธุ วิ ศ วกรรม โรคและความผิ ด ปกติ ท างชี ว เคมี
ชีวเคมี ข องเลื อ ด ฮอร์โมนและการส่ ง สั ญ ญาณทาง
ชี ว ภ าพ ก ลไกก ารเกิ ด ม ะเร็ ง และก ารท ด สอบ
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
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ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิ ย ามและหลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การ
ถ่า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การสร้ า งโปรตี น
และการควบคุมการ กลไกการควบคุมทางชีวเคมี
ของฮอร์ โ มน บทบาทของโภชนาการต่ อ การ
ดารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิ ถี
เมแทบอลิซึ ม ความสั ม พั น ธ์ข องชีวเคมี กับ ภาวะ
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
ชีวเคมีการแพทย์พนื้ ฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสร้า ง ประเภท และคุ ณ สมบั ติ ท าง
เคมี ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิ ก ชีวเคมี ของเลือด
คุณ สมบั ติและการท างานของเอนไซม์ กลไกการ
การทางานของฮอร์โมน โภชนาการและเมแทบอลิ
ซึมของวิตามิน และแร่ธาตุ การถ่ายทอดข้อความ
ทางพันธุก รรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยา
โมเลกุล ชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย์
Structures, types and chemical
properties
of
biomolecules
including
carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid,
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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
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและ
คุณ สมบั ติ ข องสารชี วโมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตี น ลิ พิ ด และนิ วคลี โอไทด์ คุ ณ สมบั ติ แ ละการ
ทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
เทคนิค ทางอณู ชีววิท ยา การควบคุม ทางชีวเคมี ของ
ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
เมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของ
เลื อ ดและปั ส สาวะ และการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
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
ชีวเคมีการแพทย์พนื้ ฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสร้ า ง และคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข อง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและ
แร่ธาตุ ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการทางานของ
เอนไซม์ การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โมน การ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การควบคุ ม การ
แสดงออกของยีน เทคนิ ค ทางอณู ชีววิท ยา 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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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365214

365215

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
ชีวเคมีการแพทย์พนื้ ฐาน 2
3(3-0-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชีวพลั งงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึม ของ
สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิ ด
และกรดนิวคลีอิก ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึ ม ในมนุ ษ ย์ สื่ อสั ญ ญาณภายในเซลล์ ความรู้
พื้นฐานทางชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง พื้นฐานทาง
ชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบโอติกต่อสาร
ชี ว โมเลกุ ล และการน าความรู้ ท างชี ว เคมี ไ ป
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
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ
ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของสาร
ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ
กรดนิ วคลีอิก จลนศาสตร์ข องเอนไซม์ ฮอร์โมน
สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุม
การ หลั ก การและเทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา ชี ว
พลังงานศาสตร์ หลัก การและปฏิ บัติก ารของการ
เตรี ย มบั ฟ เฟอร์ การวั ด การดู ด กลื น แสง 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

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

biomolecules

365214

365215

ชีวเคมีการแพทย์พนื้ ฐาน 2
3(3-0-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชี ว พลั ง งานศาสตร์ วิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม และ
ความผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิ
วคลีโอไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณของเซลล์ ชีวเคมีของ
การเกิด มะเร็งและเมแทบอลิซึม ของ 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

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เค มี ช นิ ด โค รง ส ร้ า ง แ ล ะเม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง
คาร์ โ บ ไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โ อไท ด์
คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา
ชีว พลั ง งานศาสตร์ และการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
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

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

121

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

365216

365217

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
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
คุ ณ ส ม บั ติ โค รง ส ร้ า ง ห น้ าที่ แ ล ะ
เม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง ส า ร ชี ว โม เล กุ ล ได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอกิ การ
เปลี่ ย นแปลงสารชี ว โมเลกุ ล ในภาวะปกติ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์กั บ ภาวะการเกิ ด พยาธิส ภาพ การ
แสดงออกของยีน เทคนิคทางชี ววิทยาโมเลกุลและ
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
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular
Biology
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการทางาน
การควบคุมการทางานของเซลล์และเนือ้ เยื่อ กลไก
การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อ
หุ้ ม เซลล์ วั ฎ จั ก รเซลล์ การตายของเซลล์ และ
เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์และเนือ้ เยื่อ
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

สาระที่
ปรับปรุง
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365216

ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3)
Biology of Cells and Tissues
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุม
การทางานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ และศัก ย์ไฟฟ้า ของเยื่อหุ้ ม เซลล์ วัฏ จัก รเซลล์
การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์
และเนือ้ เยื่อ
ปรับชื่อ
Types, structures, functions, mechanism of
รายวิชา และ
action and regulation of cells and tissues, cell
คาอธิบาย
membrane transport, membrane potential, cell
รายวิชา
cycle, cell death and techniques in study of cells
and tissues

365217

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry and Molecular Biology

4(3-3-8)

คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิ
ซึม ของสารชีวโมเลกุล ได้แ ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตี น
ลิ พิ ด และนิ ว คลี โ อไทด์ การเปลี่ ย นแปลงสารชี ว
โมเลกุลในภาวะปกติแ ละความสั มพัน ธ์กับ ภาวะการ
เกิ ด พยาธิส ภาพ การแสดงออกของยีน เทคนิค ทาง
ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ชี ว เคมี ใ น
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

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ระบบเลือดและภูมิคมุ้ กัน
3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
ระบบน้าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและ
การทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการทางาน และ
การควบคุ ม การท างานของระบบเลื อ ด 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

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

365219

ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
4(3-3-8)
General Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบ โฮ เด ร ต โป ร ตี น ลิ พิ ด แ ล ะ นิ ว ค ลี โอ ไท ด์
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งวิถี เมแทบอลิ ซึ ม ยีน และการ
แสดงออกของยี น คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของ
เอนไซม์ อณู ชีววิท ยาและเทคนิค ทางพั น ธุวิศวกรรม
โรคและความผิ ด ปกติ ท างชี ว เคมี ชี ว เคมี ข องเลื อ ด
ฮอร์โมนและการส่งสัญ ญาณทางชีวภาพ 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

รายวิชาใหม่
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2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต
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3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001111
001172
241111
242101
243101
004xxx

001103
001112
001171
241112
243211
244103
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
คณิตศาสตร์ 2
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
18 หน่วยกิต

001102
004101
241111
242101
243101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

001101
001103
003202

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

241112
243211
242141

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
เคมีอินทรีย์
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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001113
001134
003136
242141
247111
361201
xxxxxx
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
พะเยาศึกษา
เคมีอินทรีย์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาทั่วไปเลือก
-

-

รวม

001173
242111
242120
365221
xxxxxx
-

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวติ
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หลักการของชีวเคมี
ศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
-

001204
361101
004201

20 หน่วยกิต

002201
244103
365222

2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242111
242120
003201
002202
247111
365323

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
จุลชีววิทยาทั่วไป
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พลเมืองใจอาสา
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
หลักการของชีวเคมี
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สังคมพหุวัฒนธรรม
ชีวสถิติ
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
รวม

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-6-5)
20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
361306
365321
365341
365362
xxxxxx
หมายเหตุ *
365313
365361
365391
365xxx
365xxx
xxxxxx
-

ระเบียบวิธีวิจัย
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
ชีวเคมีเทคโนโลยี
เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
โมเลกุล
ศึกษาทั่วไปเลือก*
-

-

146200

3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

365390
-

3(x-x-x)
-

365324
365335

365341
รวม
16 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาคการศึกษาปลาย
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
4(3-3-8)
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
สัมมนา
1(0-3-2)
วิชาเอกเลือก
3(2-3-6)
3653xx
วิชาเอกเลือก
3(2-3-6)
3653xx
เลือกเสรี
3(x-x-x)
xxxxxx
365371
365351
รวม
17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ระเบียบวิธีวิจัย
-

3(3-0-6)
3(2-3-6)
-

โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณู
ชีววิทยา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
รวม

3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(1-6-5)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
ชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
14 หน่วยกิต
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365432
365xxx
365xxx
365xxx
xxxxxx
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อพิเศษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
365492
การศึกษาอิสระ
6
365493
การฝึกงาน
6
365494
สหกิจศึกษา
6
รวม
6 หน่วยกิต

3654xx
3654xx
xxxxxx
365491
365442
365472

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
สัมมนา
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมี
ชีวเคมีของเวชสาอาง
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
365492 การศึกษาอิสระ
6
365493 การฝึกงาน
6
365494
สหกิจศึกษา
6
รวม
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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130

131

132

133

134

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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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.ไมตรี สุทธจิตต์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต สัตยาศัย
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตัง้ ประดับกุล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
๕. ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
๖. ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
๗. ดร.คมศักดิ์ พินธะ
๘. ดร.กฤษชัย พูลเจริญ
๙. ดร.พิชญะ คาอ้าย
๑๐. ดร.อรดา ชุมภูคา
๑๑. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
๑๒. ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย
๑๓. ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์
๑๔. ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
๑๕. ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
๑๖. น.ส.รุง่ ทิพย์ ทองบุญโท
๑๗. ดร.อานาจ อ่อนสอาด

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
(ที่ปรึกษา)

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการและเลขานุการ
(ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร)

ติดภารกิจ
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๑. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์
(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทิตา ผจญภัย
(รองประธานกรรมการ)
เวลาเริ่มประชุม ๘.๓๐ น.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาป่วย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาหลักการพิจารณาหลักสูตรชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับร่าง)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาหลักสูตรชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับร่าง) ร่วมกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ขอ้ สรุปร่วมกัน โดยแบ่งเป็นหมวดการพิจารณาตามร่าง มคอ. ๒ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑) รหัสและชื่อหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงชื่อหลักสูตรเดิม
๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงชื่อปริญญาและสาขาวิชาตามหลักสูตรเดิม
๓) วิชาเอก
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น (ไม่มีวชิ าเอก)
๔) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเป็น ๑๒๘
หน่วยกิต
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๕) รูปแบบของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็น ชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตร
ที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษา ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มกี ารตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใน
ตาราง โดยมีการแก้ไขดังนี้ คือ
๑). ตรวจสอบชื่อสถาบัน และแก้ไขสาขาที่เรียนของ ดร.กฤษชัย พูลเจริญ ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ
๒). ปรับแก้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ให้เป็น “ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี”
๓). แก้ไขชนิดของตัวอักษรให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ โดยใช้ ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็ น แนวทางในการ
วางแผนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
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๑๒) ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับสถาณการณ์หรือการ
พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
๑๓) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
๑) ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ในหมวดศึ ก ษาทั่ วไปให้ ต รงกั บ ร่ าง มคอ.๒ (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง วัน ที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๙) ที่กองบริการการศึกษาได้กาหนดไว้
๒) ปรับวิชาแคลคูลัส (๓ หน่วยกิต) ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ๑
และ ๒ (รวม ๖ หน่วยกิต)
๓) เพิ่มรายวิชาจุลชีววิทยา ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑) ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยถ้อยคาที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
๒) แผนพัฒนาปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑) ระบบการจัดการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๒) การดาเนินการหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขแผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ ๕ ปี รวมทั้งแก้ไขงบประมาณตามแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มกี ารแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
๑) ปรับแก้ตัวเลขในส่วนของหน่วยกิตรวมตามมาตรฐาน สกอ. จาก ๑๐๘ เป็น ๑๒๐
หน่วยกิต
๒) ปรับแก้ตัวเลขหน่วยกิตของแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรที่ถูก
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓) แนะนาให้ตรวจสอบการแจกแจงตัวเลขหน่วยกิตให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการคิด
หน่วยกิตตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๔) ตัดวิชาอณูชีววิทยาของไวรัสออกจากโครงสร้างหลักสูตร เพราะจะเหมาะสมกว่าหาก
ถูกบรรจุในหลักสูตรจุลชีววิทยา
๕) ให้ปรับคาอธิบายรายวิชา โดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อความตรงกัน
๖) ให้ปรับหน่วยกิตของรายปฏิบัติการ โดยให้เน้นหน่วยกิตภาคปฏิบัติมากกว่าภาค
บรรยาย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน
๗) ในรายวิชาพืน้ ฐานที่มีปฏิบัติการ ให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาที่ส่อื ถึงการทาปฏิบัติการ
ด้วย
๘) แนะนาให้ปรับลดหน่วยกิตของรายวิชาการฝึกงาน ให้เหลือ ๓ หน่วยกิต เพราะโดย
เนื้อหาของการฝึกงานไม่อาจมีน้าหนักหรือความเข้มข้นในการทางานเท่ากั บรายวิชาสห
กิจศึกษาและการศึกษาอิสระ โดยให้ย้ายวิชาไปอยู่ในแผนการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับ
นิสติ ชั้นปีที่ ๓ แทน เพื่อให้นสิ ิตได้มโี อกาสฝึกงานทุกคน
๙) ให้ปรับคาอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาให้ตรงกับความเป็นจริง
๑๐) ให้เรียงลาดับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรตามตาแหน่งทางวิ ชาการ และลาดับ
ตัวอักษร
๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา)
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ เ พิ่ ม รายละเอี ย ดองค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น เกณฑ์การประเมิน คาอธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้ การ
เตรียมการ และกระบวนการประเมินผลให้ครบถ้วน
๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ ๔ มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนตามจริง โดยข้อความที่ใช้ตอ้ งชัดเจนและวัดผลได้
๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์การสอนให้เข้าใจง่าย และวัดผลได้
จริง
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๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขจุดดาและจุดโปร่งให้ตรงกับลักษณะของ
รายวิชา รวมถึงให้แสดงการสรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบออกมาในรูป ของ
Histogram ที่สามารถแสดงความโดดเด่นของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๓) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑) การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปรับแก้เนื้อความในส่วนของคาว่า “สนับสนุน” โดย
ให้เปลีย่ นเป็นการชีแ้ จงด้วยถ้อยคาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑) การกากับมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๒) บัณฑิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๓) นิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขคาว่า “นักศึกษา” เป็นคาว่า “นิสติ ” ให้
ตรงกันตลอดทั้งเล่มหลักสูตร
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๔) คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผ่าน
๗) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผ่าน
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๓) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

8

นางสาวชลธิดา เทพหินลัพ

35203000XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

9

นายธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

16406000XXXXX

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.

10 นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

36099005XXXXX

อาจารย์

11* นายพิชญะ คาอ้าย

35304001XXXXX

12* นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์
สุวรรณ
13* นางสาวอรดา ชุมภูคา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จานวนภาระงาน/ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

วท.ด.
วท.บ.

เทคโนโลยีชวี ภาพ
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

35099014XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Imperial College London,
United Kingdom

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

35013006XXXXX

วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Chemical Biology

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
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ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.

14* นายอานาจ อ่อนสอาด

11899000XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.

15 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท

36205000XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จานวนภาระงาน/ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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