หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

คําอธิบายรายวิชา
01402301* ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0)
(General Biochemistry)
พื้นฐาน: 01403111
บทบาทของน้ําและสารละลายบัฟเฟอร โครงสราง หนาที่ และเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิกและลิพิด เอนไซม โคเอนไซม และชีวพลังงาน
ในระบบชีวภาพ
Role of water and buffer solution; structure, function and metabolism of
carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids; enzymes, coenzymes and
bioenergetics in biological systems.
01402311** ชีวเคมี I
2(2-0)
(Biochemistry I)
พื้นฐาน: 01403221 หรือ 01403223 หรือเรียนพรอมกัน
เซลลและองคประกอบของเซลล โครงสรางและหนาที่ของน้ําในกระบวนการทาง
ชีวเคมีในเซลล สารละลายบัฟเฟอร โครงสราง สมบัติ หนาที่ของคารโบไฮเดรท
โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซมและโคเอนไซม และการประยุกต
Cells and cell components; structure and functions of water in cellular
biochemical processes; buffer solutions; structure, properties, functions of
carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and coenzymes; and
applications.
01402312** ปฏิบัติการชีวเคมี I
1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
พื้นฐาน: 01402311 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร สเปกโทรโฟโตเมตรี การจําลองโครงสราง
ของชีวโมเลกุล สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะหชีวโมเลกุล กิจกรรม
เอนไซม เทคนิคโครมาโทกราฟ
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

Laboratory on pH and buffer, spectrophotometry, biomolecular modeling,
physical and chemical properties; and analysis of biomolecules, enzyme activity,
chromatography techniques.
01402313** ชีวเคมี II
3(3-0)
(Biochemistry II)
พื้นฐาน: 01402311
ธรรมชาติของเอนไซมและการเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม เมแทบอลิซึมและชีว
พลังงาน วิถีการทําใหแตกสลายและชีวสังเคราะหของสารชีวโมเลกุล ชีวสังเคราะห
ของสารประกอบพลังงานสูงและการสังเคราะหดวยแสง การหาลําดับของดีเอ็นเอ
และการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต
Nature of enzyme and enzyme catalysis, metabolism and bioenergetics,
biomolecular degradation and biosynthesis pathways, biosynthesis of high energy
compounds and photosynthesis, DNA sequencing and control of gene expression
in prokaryotes.
01402314** ปฏิบัติการชีวเคมี II
1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry II)
พื้นฐาน: 01402313 หรือเรียนพรอมกัน และ 01402312
การวิเคราะหทางชีวเคมีเชิงปริมาณ ปฏิกิริยาและจลนพลศาสตรของเอนไซม
การแยกลําดับสวนออรแกเนล และการระบุออรแกเนลลโดยเอนไซมเครื่องหมาย เม
แทบอลิซึมของชีวโมเลกุล และกลไกระดับโมเลกุลของกระบวนการชีวเคมีที่สําคัญ
ในชีวิต
Quantitative biochemical analysis; reactions and kinetics of enzymes;
fractionation and identification of organelles by marker enzymes; metabolism of
biomolecules and molecular mechanism of vital biochemical processes.
01402321* วิชาการเครื่องมือทางชีวเคมี
3(2-3)
(Biochemical Instrumentation)
พื้นฐาน: 01402314
การใชเ ครื่ อ งมื อ ทางชี ว เคมี ที่อ าศั ย หลัก การของเคมีไ ฟฟ า การหมุ น เหวี่ ย ง
สเปกโทรสโกป การเคลื่ อ นสู ขั้ ว ไฟฟ า โครมาโทกราฟ เคมี ภู มิ คุ ม กั น
แมสสเปกโทรเมตรี เครื่ อ งสั ง เคราะห แ ละเครื่ อ งหาลํ า ดั บ ของดี เ อ็ น เอ เครื่ อ ง
สังเคราะหและหาลําดับของโปรตีน และเครื่องวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี
* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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Use of biochemical instruments based on principles of electrochemistry,
centrifugation, spectroscopy, electrophoresis, chromatography, immunochemistry,
mass spectrometry, DNA synthesizer and sequencer, protein synthesizer and
sequencer and radioisotope counters.
01402411** ชีวเคมี III
3(3-0)
(Biochemistry III)
พื้นฐาน: 01402313
หลักการและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม เยื่อชีวภาพและการขนสงผานเยื่อ
เซลล การถายโอนสัญญาณ การขนสงโปรตีนและกําหนดเปาหมาย การควบคุมเม
แทบอลิซึมของดีเอ็นเอและการควบคุมการแสดงออกของยีนในยูแคริโอต
Principles and mechanisms of metabolic control, biological membranes and
transport through membrane, signal transduction, protein transport and targeting,
control of DNA metabolism and gene expression in eukaryotes.
01402421** เทคนิคทางดีเอ็นเอ
2(1-3)
(DNA Techniques)
พื้นฐาน: 01402314
เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และเซลลชีวสารสนเทศพื้นฐาน และเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม
Basic techniques in biochemistry and molecular biology, techniques of tissue and
cell culture, basic bioinformatics and recombinant DNA technology.
01402422** เทคนิคทางโปรตีน
3(1-6)
(Protein Techniques)
พื้นฐาน: 01402314
การหาคาเหมาะที่สุดของการแสดงออกของโปรตีน การทําใหโปรตีนบริสุทธิ์
และการอธิบายคุณลักษณะเฉพาะของโปรตีน วิศวกรรมโปรตีน และการจําลอง
โปรตีนดวยคอมพิวเตอร
Optimization of protein expression, protein purification and characterization,
protein engineering, and protein modeling by computer.

**วิชาปรับปรุง
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01402423** ชีวเคมีเชิงฟสกิ ส
3(3-0)
(Physical Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
มหโมเลกุลทางชีวภาพ อุณหพลศาสตร หลักการเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟสิกส
การวิเคราะหมหชีวโมเลกุลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Biological macromolecules, thermodynamics, principle of techniques in
physical biochemistry, qualitative and quantitative analysis of macrobiomolecules.
01402431* ชีวเคมีคอมพิวเตอร
3(2-3)
(Computational Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
แนวคิดของฐานขอมูล ฐานขอมูลทางชีวโมเลกุล จีโนม การจัดการ และการ
ปรั บ แนวของนิว คลิโอไทด แ ละกรดอะมิ โน เครื่องมื อจํา ลองภาพโครงสรางชี ว
โมเลกุล การวิเคราะหขอมูลโครงสรางและการจําลองโครงสรางระดับโมเลกุลดวย
คอมพิวเตอร
Database concepts, database for biomolecules, genome, nucleotide and amino
acid sequence management and alignment, biomolecular structure visualization
tools, structural data analysis and computer simulation of molecular structure.
01402441** วิทยาเอนไซม
3(3-0)
(Enzymology)
พื้นฐาน: 01402313
โครงสรางและหนาที่ของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกปฏิกิริยา
ของเอนไซม ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพที่ไมใชโปรตีน การประยุกตเอนไซม
Enzyme structure and function, enzyme kinetics, enzymatic reaction
mechanisms, non-protein biocatalysts, applications of enzymes.
01402442* ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
3(3-0)
(Nucleic Acid Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
โครงสรางของยีนและโครโมโซม การควบคุมการทํางานของยีน หนาที่ของ
ทรานสคริปชันแฟกเตอรในเซลล อีพิเจเนติกส การทํางานของอารเอ็นเอ เทคนิค
พื้นฐานและขั้นสูงทางชีวเคมีของกรดนิวคลีอิกและการประยุกต
* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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Gene and chromosome structures, control of gene functions, functions of
transcription factors, epigenetics, RNAs in action, basic and advanced techniques
in nucleic acid biochemistry and their applications.
01402443* ชีวเคมีของโปรตีน
3(3-0)
(Protein Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
โครงสรางโปรตีน ชีวสังเคราะหโปรตีน การพันและเสถียรภาพของโปรตีน
อันตรกิริยาของโปรตีนกับโปรตีน และโปรตีนกับลิแกนด โครงสรางและหนาที่
ของโปรตีน การแสดงออกในปริมาณมาก การทําใหบริสุทธิ์ การหาโครงสรางของ
โปรตีน โปรติโอมิกส และวิศวกรรมโปรตีน
Protein structure, biosynthesis of proteins, protein folding and stability,
protein-protein and protein-ligand interaction, protein structure and functions,
overexpression, purification, protein structure determination, proteomics, and
protein engineering.
3(3-0)
01402444* ชีวเคมีของลิพิด
(Lipid Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
ลิพิดจากพืชและสัตว การจัดจําแนก หนาที่ทางชีวภาพ เมแทบอลิซึม การสกัด
การวิ เ คราะห แ ละทํ า ใหบริ สุทธิ์ การประยุก ตลิ พิด ทางการเกษตร อุต สาหกรรม
เกษตร และการแพทย ทิศทางในอนาคตเทคโนโลยีของลิพิด
Lipids from plants and animals; classification, biological functions,
metabolism, extraction, analysis and purification, applications of lipids in
agriculture, agro-industry and medicine; future direction of lipid technology.
01402451** ชีวเคมีของมนุษย
3(3-0)
(Human Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
องคประกอบ กลไกทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และการควบคุมในระดับโมเลกุล
ของอวัยวะและเนื้อเยื่อในมนุษย
Components, biochemical mechanisms, metabolism and molecular controls of
important organs and tissues in human.

*01402461**
วิชาเปดใหม ชีวเคมีของพืช
**วิชาปรับปรุง

3(3-0)
5

(Plant Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลพืช โครงสราง สมบัติ และหนาที่ทาง
ชีวภาพของผนังเซลลพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจภายใตแสง เมแทบอลิ
ซึมของคารโบไฮเดรท และลิพิด การตรึงไนโตรเจน ไฟโตฮอรโมน และตัวควบคุม
การเจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลททุติยภูมิ จีโนมพืช การแสดงออก
ของยีน และการควบคุมการเจริญของพืช
Structure and function of plant cell organelle, Structures, properties and
biological functions of plant cell wall, Photosynthesis, Photorespiration,
Carbohydrate and lipid metabolism, Nitrogen fixation, Phytohormone and growth
regulator, Plant pigments and secondary metabolites, Plant genome, gene
expression and regulation in plant development.
01402471** ชีวเคมีโภชนาการ
3(3-0)
(Nutritional Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
เมแทบอลิซึม ความตองการ การขาด การดูดซึม การลําเลียง และการขับถายของ
สารอาหารหลัก วิตามิน และแรธาตุที่จําเปน ความตองการโภชนาการในภาวะพิเศษ
และการประยุกตทางอาหารและยา
Metabolism, requirement, deficiency, absorption, transport and excretion of
major nutrients, vitamins and essential minerals; nutritional requirement under
special conditions and applications in food and medicine.
01402472* พิษวิทยาทางชีวเคมี
3(3-0)
(Biochemical Toxicology)
พื้นฐาน: 01402313
หลักการของพิษวิทยาทางชีวเคมี ปจจัยที่มีผลตอการตอบสนองพิษ กลไกทาง
ชีวเคมีของสภาพพิษจากสารเคมี รังสี โลหะและชีวพิษ กลไกการปองกันของ
รางกาย เมแทบอลิซึมของสารพิษ และสปกตรัมการตอบสนองพิษ การทดสอบ
ความเปนพิษ อํานาจการกลายพันธุและอํานาจการกอมะเร็ง
Principles of biochemical toxicology, factors affecting toxic responses,
biochemical mechanisms of toxicity from chemicals, radiation, metals and toxins,
body defense mechanisms, metabolism of toxic substances and spectrum of toxic
responses, toxicity tests, mutagenicity and carcinogenicity.
3(3-0)
* 01402481**
วิชาเปดใหม เทคโนโลยีชีวเคมี
**วิชาปรับปรุง
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(Biochemical Technology)
พื้นฐาน: 01402313
หลักการเทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีการหมักพื้นฐานเพื่อการผลิตสารสําคัญ
ทางชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซมและการประยุกต เทคโนโลยี ชีวเคมี เพื่อสภาวะ
แวดลอม และเชื้อเพลิงที่เกิดตอเนื่อง ชีววัสดุ และการประยุกตทางการเพทย
Biochemical technology, principles, basic fermentation technologies for
production of crucial biological substances, enzyme technology and applications,
biochemical technology for environment and renewable fuel, biomaterials and
applications in medicine.
01402482 ชีวเคมีการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Biochemistry)
พื้นฐาน: 01402313
ชี ว เคมี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกษตร ด า นการผลิ ต การกํ า จั ด ศั ต รู พื ช และการ
เปลี่ยนแปลงหลังเก็บเกี่ยว และเทคนิคการวิเคราะหสารสําคัญทางการเกษตร
Biochemistry relating to agriculture, agricultural production, pest control, post
harvest and analytical techniques of important agricultural materials.
01402491* ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางชีวเคมี
3(3-0)
(Basic Research Methods in Biochemistry)
หลักการและระเบียบวิธีในการสืบคนขอมูลและรวบรวมจัดลําดับความคิด การ
วางแผนงานวิจัย การเขียนโครงรางและรายงานการวิจยั การสุมตัวอยาง จริยธรรมทาง
วิทยาศาสตรของนักวิจัย ความผิดพลาดทางสถิติของผลการวิจยั ความปลอดภัยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนในหองทดลอง การวิจัยโดยใชตัวอยางจากสัตวทดลองและมนุษย
การจดสิทธิบัตร การควบคุณคุณภาพในหองปฏิบัติการ
Principles and practice in literature search and idea organization, research
planning, proposal and report writing, sampling methods, scientific ethics, statistical
error in biochemical research, safety and first aids in laboratory, animal and human
research policy, patent application, quality control in laboratory.
01402496 เรื่องเฉพาะทางชีวเคมี
3(3-0)
(Selected Topics in Biochemistry)
เรื่องเฉพาะทางชีวเคมีในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in biochemistry at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
* วิชาเปดใหม
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01402497 สัมมนา
1
(Seminar)
นําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางชีวเคมี ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in biochemistry at
the bachelor’s degree level.
01402498 ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางชีวเคมีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in biochemistry at the bachelor’s degree level and
complied into a written report.
01449390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and process of cooperative education. Related rules and
regulations. Basic knowledge and techniques in working. Communication and
human relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Presentation techniques. Report writing.
01449490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project
including report and presentation.
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