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โครงสรางหลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสรางของหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาพลศึกษา
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
3. รายวิชา
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
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ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
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ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
97 หนวยกิต
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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28 หนวยกิต
47 หนวยกิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
01418112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร
3(2-2)
(Introduction to Computer Science)
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3(2-2)
(Computer and Information Technology)
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด
1(1-0)
(The Use of Library Resource)
01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
3(3-0)
(Economics for Better Living)
01999141 มนุษยกับสังคม
3(3-0)
(Man and Society)
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0)
(Arts of Living)
และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 12หนวยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
(Thai Language for Communication)
ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา
9( - )
(Foreign Language)
- กลุมวิชาพลศึกษา
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1,1(0-2)
(Physical Education Activities)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 97 หนวยกิต
- วิชาแกน
28 หนวยกิต
01403113 เคมีทั่วไป I
3(3-0)
(General Chemistry I)
01403115 เคมีทั่วไป II
3(3-0)
(General Chemistry II)
01403118 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
(Basic Chemistry Laboratory)

01417111 แคลคูลัส I
(Calculus I)
01417112 แคลคูลัส II
(Calculus II)
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
(General Physics I)
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)
01422111 หลักสถิติ I
(Principles of Statistics I)
01424111 หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Biology)
- วิชาเฉพาะบังคับ
01402311** ชีวเคมี I
(Biochemistry I)
01402312** ปฏิบัติการชีวเคมี I
(Laboratory in Biochemistry I)
01402313** ชีวเคมี II
(Biochemistry II)
01402314** ปฏิบัติการชีวเคมี II
(Laboratory in Biochemistry II)
01402321* วิชาการเครื่องมือทางชีวเคมี
(Biochemical Instrumentation)
01402411** ชีวเคมี III
(Biochemistry III)
* วิชาเปดใหม

** วิชาปรับปรุง

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
47 หนวยกิต
2(2-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(2-3)
3(3-0)

01402421** เทคนิคทางดีเอ็นเอ
2(1-3)
(DNA Techniques)
01402422** เทคนิคทางโปรตีน
3(1-6)
(Protein Techniques)
01402423** ชีวเคมีเชิงฟสกิ ส
3(3-0)
(Physical Biochemistry)
01402441** วิทยาเอนไซม
3(3-0)
(Enzymology)
01402442* ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
3(3-0)
(Nucleic Acid Biochemistry)
01402443* ชีวเคมีของโปรตีน
3(3-0)
(Protein Biochemistry)
01402497 สัมมนา
1( - )
(Seminar)
01403223 เคมีอินทรีย I
4(3-3)
(Organic Chemistry I)
01403224 เคมีอินทรีย II
4(3-3)
(Organic Chemistry II)
01416311 หลักพันธุศาสตร
3(3-0)
(Principles of Genetics)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0)
(General Microbiology)
01419213 จุลชีววิทยาทั่วไป ภาคปฏิบัตกิ าร
2(0-6)
(Laboratory in General Microbiology)
- วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาที่มรี หัส 400 ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01402431* ชีวเคมีคอมพิวเตอร
3(2-3)
(Computational Biochemistry)
01402444* ชีวเคมีของลิพิด
3(3-0)
(Lipid Biochemistry)
01402451** ชีวเคมีของมนุษย (Human Biochemistry)
3(3-0)
* วิชาเปดใหม

** วิชาปรับปรุง

01402461** ชีวเคมีของพืช
3(3-0)
(Plant Biochemistry)
01402471** ชีวเคมีโภชนาการ
3(3-0)
(Nutritional Biochemistry)
01402472* พิษวิทยาทางชีวเคมี
3(3-0)
(Biochemical Toxicology)
01402481** เทคโนโลยีทางชีวเคมี
3(3-0)
Biochemical Technology
01402482 ชีวเคมีการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Biochemistry
01402496 เรื่องเฉพาะทางชีวเคมี
3(3-0)
(Selected Topics in Biochemistry)
และเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้
กลุมที่ 1
01402491* ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางชีวเคมี
1(1-0)
(ฺBasic Research Methods in Biochemistry)
01402498 ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
และ/หรือวิชาที่เกี่ยวของกับชีวเคมีที่เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรหรือคณะอื่นๆ ที่ให
ปริญญาทางวิทยาศาสตรอีก 6 หนวยกิต
กลุมที่ 2
01449390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0)
(Cooperative Education Preparation)
01449490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
และ/หรือวิชาที่เกี่ยวของกับชีวเคมีที่เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรหรือคณะอื่นๆ ที่ให
ปริญญาทางวิทยาศาสตรอีก 3 หนวยกิต
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

* วิชาเปดใหม

** วิชาปรับปรุง

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (402) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาชีวเคมี
เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปนี้
0
หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา
1
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน โครงสราง เมแทบอลิซึม
2
หมายถึง กลุมวิชากายภาพ เทคนิคและการวิเคราะห
3
หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอร
4
หมายถึง กลุมวิชาชีวโมเลกุล และเอนไซม
5
หมายถึง กลุมวิชามนุษย สัตว และการแพทย
6
หมายถึง กลุมวิชาพืช
7
หมายถึง กลุมวิชาโภชนาการ พิษวิทยา สิ่งแวดลอม
8
หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี และประยุกต
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และปญหาพิเศษ
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา

17.6 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
Laboratory on pH and buffer, spectrophotometry, biomolecular modeling,
physical and chemical properties; and analysis of biomolecules, enzyme activity,
chromatography techniques.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

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

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

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

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.

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง

01402461** ชีวเคมีของพืช
3(3-0)
(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,
* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง

body defense mechanisms, metabolism of toxic substances and spectrum of toxic
responses, toxicity tests, mutagenicity and carcinogenicity.
01402481** เทคโนโลยีชีวเคมี
3(3-0)
(Biochemical Technology)
พื้นฐาน: 01402313
หลักการเทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีการหมักพื้นฐานเพื่อการผลิตสารสําคัญ
ทางชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซมและการประยุกต เทคโนโลยี ชีวเคมีเพื่อสภาวะ
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.

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง

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.
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.

18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
จัดตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี โดยคําสั่งภาควิชาฯ มีวาระเทากับ
วาระหัวหนาภาควิชาฯ มีหนาที่บริหารหลักสูตรในทุกดาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ใชสถานที่ทั้งศูนยเรียนรวมของมหาวิทยาลัย หองเรียนของคณะวิทยาศาสตร และของภาควิชาฯ
เฉพาะในสวนของหองเรียนที่ภาควิชาชีวเคมีทุกหองไดรับการติดตั้งโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ไดแก
เครื่องฉาย LCD พรอมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขามศรีษะ เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ
เครื่ อ งเขี ย นทุ ก ประเภทอย า งเพี ย งพอ และใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานของคณะ
วิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูงที่ภาควิชาฯ ซึ่งมีอุปกรณทางวิทยาศาสตรครบถวนสําหรับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อีกทั้งมีเจาหนาที่ดูแลความสะอาดประจําทุกชั้นของอาคารภาควิชา
ชีวเคมี มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชาสําหรับใหบริการแกนิสิตของภาควิชาฯ โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร 2 เครื่อง และมีหองคอมพิวเตอรที่คณะวิทยาศาสตรซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 40
เครื่อง
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิตแตละคนจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทานเปนอาจารยที่
ปรึกษาทําหนาที่ดูแลใหคําแนะนําจนกระทั่งนิสิตจบหลักสูตร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม
นิสิตเพื่อดูแลงานกิจกรรมทัว่ ไปของนิสิต นอกจากนัน้ หากนิสิตมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใด ๆ
เชน การจัดงานสานสัมพันธระหวางพี่นอง ก็จะมีการแตงตั้งคณะอาจารยเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อดูแลใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมในโครงการนั้นๆ
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและมีการสํารวจความพึง
พอใจจากสถานที่ที่นิสิตไดเขารับการฝกงานทุกป โดยคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และนํา
ขอมูลที่ไดมาสรุปและประมวลผลเพื่อจัดทํา Self Assessment Report (SAR) ประจําป เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบง ชีม้ าตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาชาวิชาชีวเคมี
(1) มีแบบประมวลรายวิชาโดยอาจารยผูสอนทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา
(2) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
(3) มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ป

(4) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป
ภาควิชาชีวเคมี กําหนดประเมินหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2557

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402301
3(3-0)
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
01403111 เคมีทั่วไป
General Chemistry
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหความรูพื้นฐานชีวเคมีทวั่ ไปสําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอื่นๆ
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..................................สาขาวิชา....................................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
(9) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร....................................สาขาวิชา.....................................
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
บทบาทของน้ําและสารละลายบัฟเฟอร โครงสราง หนาที่ และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
โปรตีน กรดนิวคลีอิกและลิพิด เอนไซม โคเอนไซม และชีวพลังงานในระบบชีวภาพ
Role of water and buffer solution; structure, function and metabolism of carbohydrates,
proteins, nucleic acids and lipids, enzymes, coenzymes and bioenergetics in biological systems.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Structure and function of water and buffer solution
2. Carbohydrates
2.1 Structure and function
2.2 Metabolism
3. Proteins
3.1 Structure and function
3.2 Metabolism
4. Nucleic acids
4.1 Structure and function
4.2 Metabolism
5. Lipids
5.1 Structure and function
5.2 Metabolism
6. Enzyme and coenzyme
7. Bioenergetics

จํานวนชั่วโมงบรรยาย

3
9

9

9

9

3
3
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402321
3(2-3)
วิชาการเครื่องมือทางชีวเคมี
Biochemical Instrumentation
01402314 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ
Laboratory in Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพือ่ ใหนิสิตรูหลักการและการใชเครื่องมือที่จําเปนในสาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การใชเครื่องมือทางชีวเคมีที่อาศัยหลักการของเคมีไฟฟา การหมุนเหวี่ยง สเปกโทรสโกป การ
เคลื่อนสูขั้วไฟฟา โครมาโทกราฟ เคมีภูมคิ ุมกัน แมสสเปกโทรเมตรี เครื่องสังเคราะหและเครื่องหา
ลําดับของดีเอ็นเอ เครื่องสังเคราะหและหาลําดับของโปรตีน และเครื่องวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. General principles of biochemical investigations
1
2. pH meter, conductivity meter and electrodes
1
3. Centrifuges and ultracentrifuges
2
4. UV-visible spectrophotometer and fluorescence spectrophotometer
2
5. Electrophoretic instruments
2
6. Chromatographic instruments
8
6.1 Types of chromatography
6.2 Fast-protein liquid chromatographic instrument (FPLC)
6.3 High-performance liquid chromatographic instrument (HPLC)
6.4 Gas-liquid chromatographic instrument (GC)
7. Immunochemical instruments
2
8. Circular dichroism
2
9. Mass spectrometer
2
10. Nuclear magnetic resonance spectrometer
2
11. DNA synthesizer and sequencer
2
12. Protein synthesizer and sequencer
2
13. Radioisotope counters
2
รวม
30

1. Experiments on pH measurement, conductivity measurement and
buffer preparation
2. Determination of protein oligomerisation by ultracentrifugation
3. Steady-state enzyme kinetics monitored by UV-Vis
spectrophotometer or fluorescence spectrophotometer
4. SDS-PAGE of oligomeric protein
5. Lipid/protein/peptide/nucleotide purification
5.1 Identification of fatty acids by GC
5.2 Separation of nucleotides by HPLC
5.3 Purification of proteins by FPLC
6. Western blot analysis and ELISA
7. Analysis of protein secondary structure by CD
8. Identification of a small peptide by NMR
9. Analysis of protein molecular weight by MS
10. DNA synthesis and analysis using DNA synthesizer and sequencer
11. Protein synthesis and analysis using protein synthesizer and sequencer
12. Determination of radioactivity by autoradiography and scintillation
counter
รวม

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
3
3
3
3
12

3
3
3
3
3
3
3
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402431
3(2-3)
ชีวเคมีคอมพิวเตอร
Computational Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาคนควาขอมูลจากฐานขอมูล และ
นําขอมูลจากฐานขอมูลมาใชประโยชนในการศึกษาโครงสรางของชีวโมเลกุล
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................. สาขาวิชา.................
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดของฐานขอมูล ฐานขอมูลทางชีวโมเลกุล จีโนม การจัดการ และการปรับแนวของนิวคลิ
โอไทดและกรดอะมิโน เครือ่ งมือจําลองภาพโครงสรางชีวโมเลกุล การวิเคราะหขอมูลโครงสรางและ
การจําลองโครงสรางระดับโมเลกุลดวยคอมพิวเตอร
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Introduction to computational biochemistry
2. Databases of biological information
3. Regions of similarity between biological nucleotide sequences
4. Functional elements and conserved regions
5. Phylogenetic analysis of nucleotide sequences
6. Discover of motifs in groups of related DNA sequences
7. Computational prediction of regulatory elements
8. Prediction of RNA structures
9. Primary structure analysis of proteins
10. Secondary structure propensities and prediction
11. 3D visualization of proteins
12. Calculation of volume and surface of proteins
13. 3D structural alignment of proteins
14. Molecular dynamics simulation
15. Molecular docking simulation
รวม

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
Using websites for bioinformatics databases
3
Predicting of gene function using BLAST
3
Multiple sequence alignment using CLUSTAL W
3
Construction and analysis of phylogenetic tree
3
Search for motifs using MEME and MAST
3
Analysis of regulatory elements based on Genome browser web
6
Using RNA structure prediction programs
3
Using Expasy website for secondary structure prediction
3
Using DeepViewer Program for visualization & protein data bank
3
Using program for 3D structure analysis
3
Using homology modeling server
3
Using program for 3D structure alignment
3
Using molecular dynamics simulation program
3
Using molecular docking program
3
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402442
3(3-0)
ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
Nucleic Acid Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจโครงสรางและเทคนิคทางชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
ระดับพื้นฐานและเทคนิคขัน้ สูง และการประยุกตความรูและเทคนิคทางชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก ใน
ปจจุบัน
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................
1. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางของยีนและโครโมโซม การควบคุมการทํางานของยีน หนาที่ของทรานสคริป
ชันแฟกเตอรในเซลล อีพิเจเนติกส การทํางานของอารเอ็นเอ เทคนิคพืน้ ฐานและขั้นสูงทางชีวเคมีของ
กรดนิวคลีอิกและการประยุกต
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Gene and chromosome architecture
2. Gene regulations
3. Cellular functions of transcription factors in
3.1 Cell cycle
3.2 Development
3.3 Drug and hormone response
4. Epigenetics
5. RNAs in action
5.1 mRNAs, rRNAs and tRNAs
5.2 RNA maturation
5.3 RNA stability
5.4 Catalytic RNA
5.5 SNRNPs and SCRNPs
5.6 RNA interference
6. Basic techniques in nucleic acid biochemistry
6.1 Enzymes in nucleic acid biochemistry
6.2 Vectors and hosts
6.3 Cloning strategies
6.4 Selection and expression of recombinant DNA
6.5 DNA sequencing, chemical synthesis of oligonucleotides
6.6 Southern blot, Northern blot and Western blot
7. Advanced techniques in nucleic acid biochemistry
7.1 Real-time PCR
7.2 Molecular markers
7.3 Genomics and genome sequencing
7.4 Transcriptomics and microarrays
8. Applications of techniques in nucleic acid biochemistry

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
6
6

3
6

9

6

6
45
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402443
3(3-0)
ชีวเคมีของโปรตีน
Protein Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพี่อใหนิสิตเรียนรูเกีย่ วกับชีวเคมี โครงสราง และการทํางานของโปรตีน
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................................... สาขา........................
2. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางโปรตีน ชีวสังเคราะหโปรตีน การพันและเสถียรภาพของโปรตีน อันตรกิรยิ าของ
โปรตีนกับโปรตีน และโปรตีนกับลิแกนด โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน การแสดงออกในปริมาณ
มาก การทําใหบริสุทธิ์ การหาโครงสรางของโปรตีน 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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Protein Structure
1.1 Primary structure
1.2 Secondary structure
1.3 Tertiary structure
1.4 Quaternary structure
2. Biosynthesis of proteins
2.1 de novo pathway
2.2 Salvage pathway
3. Protein folding and stability
4. Protein-ligand interaction
5. Protein-protein interaction
6. Structures and functions of protein
6.1 Peptides
6.2 Hormones
6.3 Antibodies
6.4 Protein kinases
6.5 DNA/RNA-binding proteins
6.6 Motor proteins
6.7 Photosynthesis proteins
6.8 Protein channels
6.9 Transporters
6.10 Proteases
7. Over-expression and purification of proteins
8. Techniques for structure determination
9. Proteomics
10. Protein engineering

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
6

6

3
3
3
12

3
3
3
3
45
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402444
3(3-0)
ชีวเคมีของลิพิด
Lipid Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพี่อใหนิสิตเขาใจบทบาท เมแทบอลิซึม การวิเคราะหและการประยุกตลิพดิ
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................
3. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ลิพิดจากพืชและสัตว การจัดจําแนก หนาที่ทางชีวภาพ เมแทบอลิซึม การสกัด การวิเคราะหและ
ทําใหบริสุทธิ์ การประยุกตลิพิดทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการแพทย ทิศทางในอนาคต
เทคโนโลยีของลิพิด
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Introduction to lipids
2. Metabolism of lipids
2.1 Fatty acid synthesis
2.2 Origin of acetyl-CoA for fat synthesis
2.3 Regulation of fatty acid synthesis
2.4 Elongation and desaturation of fatty acids
2.5 Triacylglycerol synthesis
2.6 Phospholipid metabolism
2.7 Plasmalogen synthesis
2.8 Sphingolipid metabolism
2.9 Clinical significance of sphingolipids
2.10 Eicosanoid metabolism
2.11 Cholesterol and bile acid synthesis
2.12 Fatty acid oxidation and ketogenesis
3. Extraction and analysis of lipids
4. Lipid oxidation
5. Trans fatty acids
6. Biodiesel
6.1 Vegetable oil and biodiesel
6.2 Transesterification of lipids
6.3 Lipase-catalyzed transesterification
6.4 Biodiesel specification, properties and product quality
7. Emulsion science and technology
8. Lipids in biomembranes (drug penetration) and liposome – based
drug delivery
9. Lipids in lubrication and skin-care formulation
10. Future direction of lipid biochemical technology

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
9

6
3
3
9

3
3
3
3
45
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402472
3(3-0)
พิษวิทยาทางชีวเคมี
Biochemical Toxicology
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูดานพิษวิทยาทางชีวเคมี ทัง้ ในแงของหลักการพื้นฐาน กลไกทางชีวเคมี
การใชประโยชนทางการแพทยและการปรับใชในชีวิตประจําวัน
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................. สาขาวิชา.....................................
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการของพิษวิทยาทางชีวเคมี ปจจัยทีม่ ีผลตอการตอบสนองพิษ กลไกทางชีวเคมีของ
สภาพพิษจากสารเคมี รังสี โลหะและชีวพิษ กลไกการปองกันของรางกาย เมแทบอลิซึมของสารพิษ
และสปกตรัมการตอบสนองพิษ การทดสอบความเปนพิษ อํานาจการกลายพันธุและอํานาจการกอ
มะเร็ง
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Principle of biochemical toxicology
2. Factors affecting toxic response
3. Toxic responses to foreign compounds
4. Biochemical mechanisms of toxicity
4.1 Free radical mechanism
4.2 Prooxidant state and tumor promotion
4.3 Biochemical action of insecticides
4.4 Radiation toxicology
5. Body defense mechanism
5.1 Biotransformation enzymes
5.2 Antioxidant enzymes
5.3 Antioxidants and quenchers
6. Carcinogenesis, mutagenesis and oncogenes
7. Molecular mechanisms of chemical carcinogenesis
8. Metabolism and carcinogenicity of some chemicals
8.1 Polycyclic aromatic hydrocarbons
8.2 Aromatic amines
8.3 Organic halogenated compounds
8.4 N-Nitroso compounds
8.5 Mycotoxins
8.6 Food additives
8.7 Medicines and pharmaceutical agents
9. Metal toxicity and carcinogenicity
10. Tumor promoters and inhibition of carcinogenesis
11. Toxicity and carcinogenicity tests

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
6
4.5
6

4.5

3
3
7.5

4.5
1.5
1.5
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
01402491
1(1-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางชีวเคมี
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Basic Research Methods in Biochemistry
วิชาพื้นฐาน
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพี่อใหนิสิตเรียนรูหลักการและระเบียบวิธีในการคนควาขอมูล การวางแผนการทําวิจัย
จริยธรรมของนักวิจัย ความปลอดภัยในหองทดลอง และการใชสัตวทดลอง เพื่อเปนแนวทางใน
การทําวิจยั ทางชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา..........................
5. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและระเบียบวิธีในการสืบคนขอมูลและรวบรวมจัดลําดับความคิด การวางแผนงานวิจัย
การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การสุมตัวอยาง จริยธรรมทางวิทยาศาสตรของนักวิจัย ความ
ผิดพลาดทางสถิติของผลการวิจัย ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตนในหองทดลอง การวิจัย
โดยใชตวั อยางจากสัตวทดลองและมนุษย 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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
6. Biochemical research design
1.1 Literature review
1.2 Proposal writing
1.3 Report writing
7. Biochemical research methodology
8. Error in biochemical research
9. Ethical and scientific misconduct
10. Safety and first aids in laboratory
11. Animal and human research policy
12. Patent application
13. Quality control in laboratory

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
8

1
1
1
1
1
1
1
รวม
15
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402311
2(2-0)
ชีวเคมี I
Biochemistry I
01403221 เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
หรือ 01403223 เคมีอินทรีย I
Organic Chemistry I
หรือเรียนพรอมกัน

สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับคําอธิบายรายวิชาและเนื้อหาวิชาใหครอบคลุม เหมาะสมสําหรับเปนรายวิชาที่
เปนพื้นฐานในการเรียนวิชาชีวเคมีอื่นๆ ตอไป
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร....................................สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402311 ชีวเคมี I
2(2-0)
Biochemistry I
วิชาพื้นฐาน 403221 และ 403222 หรือ 403224
หรือ เรียนพรอมกับ 403224

รายวิชาที่ปรับปรุง
01402311 ชีวเคมี I
Biochemistry I
วิชาพื้นฐาน 01403221 หรือ 01403223
หรือ เรียนพรอมกัน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสราง สมบัติ แหลงกําเนิด และความสําคัญ
ของคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิปค
เอนไซม โคเอนไซม และสารประกอบอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญทางชีวเคมี รวมทั้งบทนําเกี่ยวกับเมแทบอลิ
สมทั่วไป และเรื่องที่มีความสําคัญตอชีวเคมี เชน
บัฟเฟอร และวิธีการศึกษาเกี่ยวกับสารทางชีวเคมี
Structure, properties, sources and importance
of carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids,
enzymes, coenzymes and other compounds of
biochemical importance, including introduction to
metabolism, some chemistry concepts involved in
biological systems.

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เซลลและองคประกอบของเซลล โครงสราง รายวิชา
และหนาที่ของน้ําในกระบวนการทางชีวเคมีใน
เซลล สารละลายบัฟเฟอร โครงสราง สมบัติ หนาที่
ของคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด
เอนไซมและโคเอนไซมและการประยุกต
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.

2(2-0)
-เปลี่ยนแปลงวิชา
พื้นฐาน

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Cells and cell components
2. Water: pH and buffer
3. Carbohydrates : structure, properties, functions,
methods of study and applications
3.1 Monosaccharides
3.2 Oligosaccharides
3.3 Polysaccharides
4. Proteins : structure, properties, functions, methods
of study and applications
4.1 Amino acids
4.2 Peptides
4.3 Proteins
5. Nucleic acids : structures, properties, functions, methods
of study and application
5.1 Nucleotides
5.2 DNA
5.3 RNA
6. Lipids : structure, properties, functions, methods
of study and application
6.1 Simple lipids
6.2 Compound lipids : phospholipids and glycolipids
6.3 Steroids and terpenoids
6.4 Lipid soluble vitamins
7. Enzymes and Coenzymes
7.1 Enzyme classification and nomenclature
7.2 Characterization of enzyme as biocatalyst
7.3 Coenzymes and water soluble vitamins
8. Introduction to metabolism and bioenergetics

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1
5
5

5

5

4

4

1
30
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402312
1(0-3)
ปฏิบัติการชีวเคมี I
Laboratory in Biochemistry I
01402311 ชีวเคมี I
Biochemistry I
หรือเรียนพรอมกัน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาวิชาใหทันสมัย และสอดคลองกับภาคบรรยาย
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
รายวิชาที่ปรับปรุง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
402312
ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ
1(0-3) 01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I
1(0-3) เปลี่ยนชื่อวิชา
Laboratory in Biochemistry I
Laboratory in Biochemistry I
วิชาพื้นฐาน 402311 หรือเรียนพรอมกัน
วิชาพื้นฐาน 01402311 หรือเรียนพรอมกัน
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปฏิบัติการสําหรับวิชาชีวเคมี I

Laboratory in Biochemistry I

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร สเปกโทร รายวิชา
โฟโตเมตรี การจําลองโครงสรางของชีวโมเลกุล
สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะหชีว
โมเลกุล กิจกรรมของเอนไซม เทคนิคโครมาโท
กราฟ
Laboratory on pH and buffer,
spectrophotometry, biomolecular modeling,
physical and chemical properties; and analysis of
biomolecules, enzyme activity, chromatography
techniques.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
14. Introduction to laboratory techniques
15. pH and buffer
16. Spectrophotometric analysis of color compounds
17. Spectrophotometric analysis of non-color compounds
18. Partition chromatography
19. Adsorption chromatography
20. Gel filtration and dialysis
21. Biomolecular modeling
22. Physical and chemical properties of carbohydrates
23. Physical and chemical properties of amino acids and proteins
24. Physical and chemical properties of lipids
25. Physical and chemical properties of nucleic acids
26. Hydrolytic enzymes and enzyme kinetics
27. Analysis of biomolecules

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.5
4.5
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402313
ชีวเคมี II
Biochemistry II
01402311 ชีวเคมี I
Biochemistry I

3(3- 0)

สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาใหเหมาะสม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) เฉพาะบังคับ
( ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
วิชาพื้นฐาน 402311 และ 402312

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
วิชาพื้นฐาน 01402311

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเอนไซมและการเรง
ปฏิกิริยาโดยเอนไซม รูปแบบของการสลายและ
การสังเคราะหคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก
โปรตีน และสารที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ
และการสังเคราะหดวยแสง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
. 3(3-0)
-เปลี่ยนวิชาพื้นฐาน

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
-ปรับปรุงคําอธิบาย
ธรรมชาติของเอนไซม การเรงปฏิกิริยาโดย รายวิชา
เอนไซม เมแทบอลิซึมและชีวพลังงาน วิถีการทําให
แตกสลายและชีวสังเคราะหของสารชีวโมเลกุล ชีว
สังเคราะหของสารประกอบพลังงานสูง และการ
สังเคราะหดวยแสง การหาลําดับของดีเอ็นเอและ
การควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต
Nature of enzyme and enzyme catalysis,
Approaches to the understanding of enzyme
metabolism and bioenergetics, biomolecular
and enzyme catalysis, patterns of biological
degradation and biosynthesis pathways,
degradation and synthesis of carbohydrates,
biosynthesis of high energy compounds and
lipids, nucleic acids, proteins and nitrogen
photosynthesis, DNA sequencing and control of
containing compounds and photosynthesis.
gene expression in prokaryotes.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Enzyme : Basic concepts and kinetics
2. Metabolisms and bioenergetics
3. Glycolysis
4. Citric acid cycle
5. Oxidative phosphorylation and photophosphorylation
6. Carbohydrate biosynthesis
7. Fatty acid metabolism
8. Metabolism of amino acids, nucleotides and related molecules
9. Integration of mammalian metabolism
10. DNA metabolism
11. RNA metabolism
12. Protein synthesis
13. DNA sequencing
14. Control of gene expression in prokaryotes

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
4
6
3
3
3
3
4.5
6
1.5
3
1.5
3
2
1.5
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402314
1(0- 3)
ปฏิบัติการชีวเคมี II
Laboratory in Biochemistry II
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
หรือเรียนพรอมกัน
และ 01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I
Laboratory in Biochemistry I
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาใหเหมาะสมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
402314

รายวิชาเดิม
ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ

1(0- 3) 01402314

Laboratory in Biochemistry II
วิชาพื้นฐาน 402313 หรือเรียนพรอมกัน
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปฏิบัติการทางชีวเคมีเพื่อศึกษาสมบัติ
ปฏิกิริยาเคมี และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ที่สําคัญ จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกของ
กระบวนการทางชีวเคมีที่สําคัญ

Biochemical laboratory on properties,
chemical reactions and metabolism of principal
biomolecules, kinetics of enzyme catalyzed
reactions, molecular mechanism of vital
biochemical processes.

รายวิชาที่ปรับปรุง
ปฏิบัติการชีวเคมี II

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
1(0-3)

Laboratory in Biochemistry II
วิชาพื้นฐาน 01402313 หรือเรียนพรอมกัน
และ 01402312
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การวิเคราะหทางชีวเคมีเชิงปริมาณ ปฏิกิริยา
และจลนพลศาสตรของเอนไซม การแยกลําดับ
สวนออรแกเนล และการระบุออรแกเนลลโดย
เอนไซมเครื่องหมาย เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
และกลไกระดับโมเลกุลของกระบวนการชีวเคมีที่
สําคัญในชีวิต
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.

เพิ่มวิชาพื้นฐาน
-ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
1. Quantitative analysis
15
1.1 Principles of quantitative analysis
1.2 Laboratory operations and practices
1.3 Preparation of buffer and standard solutions
1.4 Methods in quantitative analysis
1.4.1 Acid-base titration
1.4.2 Oxidation-reduction titration
1.4.3 Gravimetric method
9
2. Enzyme reaction and kinetics
2.1 The activity and kinetics of salivary amylase: hydrolysis of
starch
2.2 The effect of pH, temperature and enzyme and substrate
concentrations on α-amylase activity
2.3 Inhibition of α-amylase activity
3. Intracellular localization of enzyme activities
9
3.1 Fractionation of subcellular organelles of the liver cells by
differential centrifugation
3.2 Assay of subcellular fractions for mitochondrial and lysozomal
marker enzymes
3.3 Assay of subcellular fractions for microsomal and cytosomal
marker enzymes
4. Metabolism
12
4.1 Preparation of liver glycogen
4.2 Biosynthesis of high energy compound: photosynthesis
4.3 Amino acid metabolism: transamination reaction
4.4 Measurement of nitrogen metabolites in serum
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402411
3(3-0)
ชีวเคมี III
Biochemistry III
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาใหเหมาะสม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402411
ชีวเคมี III
Biochemistry III
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402411 ชีวเคมี III
Biochemistry III
วิชาพื้นฐาน 01402313

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
พลังงานในระบบชีวภาพ กลไกการควบคุม
ผานเยื่อหุมเซลล การควบคุมโดยฮอรโมน การสง
สัญญาณ หลักการและกลไกระดับโมเลกุลที่ควบคุม
เมแทบอลิซึม การควบคุมยีน และพันธุวิศวกรรม
Energy in biological system, control
mechanisms through cell membrane, hormonal
control, signal transduction, principles and
molecular mechanisms of metabolic regulation,
gene regulation and genetic engineering.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0)

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม รายวิชา
เยื่อชีวภาพและการขนสงผานเยื่อเซลล การถายโอน
สัญญาณ การขนสงโปรตีนและกําหนดเปาหมาย
การควบคุมเมแทบอลิซึมของดีเอ็นเอและการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนในยูแคริโอต
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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Metabolic regulations
1.1 Allosteric enzymes
1.2 Integration and hormonal regulation
2. Biological membrane
2.1 Structure, properties and assembly
2.2 Transport through membrane
3. Signal transduction
3.1 Signalling through cell surface receptors
3.2 Second messengers
3.3 Cytoplasmic signal transduction
4. Protein targeting and transport
5. Regulations of DNA metabolism
5.1 Replication of viral, bacterial and eukaryotic chromosomes
5.2 DNA repair in prokaryotes
5.3 DNA repair in eukaryotes
6. Regulation of gene expression in eukaryotes
6.1 Transcriptional control
6.2 Post-transcriptional control
6.3 Translational control
6.4 Post-translational modifications
6.5 Intracellular degradation

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
9

6

6

6
6

12

รวม

45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402421
2(1-3)
เทคนิคทางดีเอ็นเอ
DNA Techniques
01402314 ปฏิบัติการชีวเคมี II
Laboratory in Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีวเคมี ซึ่งจําเปนตองมีทักษะในการปฏิบัติการทางชีวเคมีโดยอาศัยเทคนิคเฉพาะ
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
402421

รายวิชาเดิม
รายวิชาที่ปรับปรุง
เทคนิคทางชีวเคมี I
3(1-6) 01402421 เทคนิคทางดีเอ็นเอ
Techniques in Biochemistry I
DNA Techniques

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
2(1-3) เปลี่ยนชื่อวิชา
ลดจํานวนหนวยกิต
ชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชาพื้นฐาน 402313

วิชาพื้นฐาน 01402314

เปลี่ยนวิชาพื้นฐาน

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เทคนิคพื้นฐานที่สําคัญในการปฏิบัติการ
และการวิเคราะหทางชีวเคมี เซ็นตริฟวเกชั่น
สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟอิเล็ก
โตรฟอรีซิส และ เทคนิคในการสกัดแยก
และเตรียมเอนไซมบริสุทธิ์
Important basic techniques in general
experimental and analytical biochemistry
including centrifugation, spectrophotometry,
chromatography, electrophoresis and
techniques in enzyme isolation and purification.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับ
โมเลกุล เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล
ชีวสารสนเทศพื้นฐาน และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
ลูกผสม

-ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

Basic techniques in biochemistry and
molecular biology, techniques of tissue and cell
culture, basic bioinformatics and recombinant
DNA technology.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Techniques in tissue and cell culture for DNA studies
1.1 Techniques in plant tissue and cell culture
1.2 Organogenesis and embryogenesis
1.3 Protoplast culture
1.4 Applications of plant tissue and cell culture
2. Basic bioinformatics
2.1 Biological databases and information networks
2.2 Sequence analysis
2.3 Primer design
3. Recombinant DNA technology
3.1 Genes and vectors
3.2 Polymerase chain reaction
3.3 DNA ligation and transformation of competent E.coli
3.4 Screening and selection of cell expressing cloned genes
3.5 Applications of recombinant DNA technology

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
5

2

8

รวม

15

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
1. Plant tissue and cell culture
1.1 Tissue and cell culture media
1.2 Isolation of protoplasts
1.3 Use of cultures for extraction and assay of enzymes
2. Bioinformatics
2.1 Genome database
2.2 Primer design
3. Recombinant DNA technology
3.1 Extraction of genomic DNA from plants
3.2 Amplification of the target gene in plants
3.3 Cloning of the gene into E. coli
3.4 Transformation of plasmid DNA
3.5 Restriction analysis
3.6 Reporter gene detection using fluorescence microscopy
3.7 Enzyme activity analysis
3.8 Southern blot analysis

3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402422
3(1-6)
เทคนิคทางโปรตีน
Protein Techniques
01402314 ปฏิบัติการชีวเคมี II
Laboratory in Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีวเคมี ซึ่งจําเปนตองมีทักษะในการปฏิบัติการทางชีวเคมีโดยอาศัยเทคนิคเฉพาะ
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
402422

รายวิชาเดิม
รายวิชาที่ปรับปรุง
เทคนิคทางชีวเคมี II
2(1-3) 01402422 เทคนิคทางโปรตีน
Techniques in Biochemistry II
Protein Techniques

วิชาพื้นฐาน 402421

วิชาพื้นฐาน 01402314

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(1-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา
-เพิ่มหนวยกิต
ชั่วโมงปฏิบัติการ
-เปลี่ยนวิชาพื้นฐาน

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การหาคาเหมาะที่สุดของการแสดงออกของ รายวิชา
เทคนิคเฉพาะในการวิเคราะหทางชีวเคมี
เทคนิคการใชสารกัมมันตรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โปรตีน การทําใหโปรตีนบริสุทธิ์และการอธิบาย
และเซลล และเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ ลักษณะเฉพาะของโปรตีน วิศวกรรมโปรตีน และ
การจําลองโปรตีนดวยคอมพิวเตอร และการสราง
แบบจําลองโปรตีนดวยคอมพิวเตอร
Optimization of protein expression, protein
Special techniques used in biochemical
purification and characterization, protein
methods of analysis including techniques in
radioisotope, tissue culture and recombinant DNA engineering, and protein modeling by computer.
technology.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Optimization of protein expression
1.1 Vectors for expression of foreign genes in E. coli
1.2 Protein expression in E. coli
1.3 Vectors for expression of foreign genes in eukaryotic systems
1.4 Protein expression in eukaryotic cells
2. Protein purification
2.1 Types of cell disruption methods
2.2 Selective precipitation of proteins
2.3 Dialysis
2.4 Gel filtration chromatography
2.5 Ion exchange chromatography
2.6 Affinity chromatography
3. Protein characterization
3.1 Electrophoretic analysis
3.2 Western blot analysis
4. Protein Engineering
4.1 Site-directed mutagenesis
4.2 Directed evolution
4.3 Protein design
5. Protein modeling
รวม

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3

6

3

2

1
15

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
3
3
18

1. Introduction to protein techniques
2. Laboratory preparation
3. Optimization and expression of foreign genes in E. coli
3.1 Varying induction time
3.2 Varying induction temperature
3.3 Varying inducer concentration
4. Purification of recombinant proteins
4.1 Cell disruption
4.2 Protein precipitation
4.3 Ion exchange chromatography
4.4 Gel filtration chromatography
4.5 Affinity chromatography
4.6 Quantitative analysis
5. Protein characterization
5.1 Native-PAGE/ SDS-PAGE
5.2 2D- gel electrophoresis
5.3 Western blot analysis
6. In silico protein characterization
6.1 3D-structure visualization
6.2 3D-structure prediction
6.3 In silico mutagenesis and prediction of protein structure
7. Discussion
7.1 Data presentation
7.2 Summary

30

18

12

6

รวม

90
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402423
3(3- 0)
ชีวเคมีเชิงฟสกิ ส
Physical Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร....................................สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402423
ชีวเคมีเชิงฟสิกส
Physical Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402423 ชีวเคมีเชิงฟสิกส
Physical Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 01402313

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและการประยุกตใชเทคนิคทาง
ชีวเคมีเชิงฟสิกสในการศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง
การวิเคราะหชีวโมเลกุล เชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ
และการวิเคราะหกลไกของกระบวนการตาง ๆ ที่
จําเปนในการดํารงชีวิตของเซลล
Principles and applications of techniques in
Physical Biochemistry relevant to the study of
molecular structure, qualitative and quantitative
analysis of biomolecules and analysis of
mechanisms involved in various processes vital to
the living cells.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0)

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
มหโมเลกุลทางชีวภาพ อุณหพลศาสตร
หลักการเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟสิกส การวิเคราะห
มหชีวโมเลกุลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Biological macromolecules,
thermodynamics, principle of techniques in
physical biochemistry, qualitative and quantitative
analysis of macro-biomolecules.

-ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Biological macromolecules
2. Biochemical thermodynamics
3. Electromagnetic radiation and quantum mechanics
4. UV-visible spectroscopy
4.1 Molecular orbitals
4.2 Types of absorbing electrons
4.3 Substituent effects
4.4 Absorption of UV/vis radiation by biomolecules
5. Fluorescence spectroscopy
5.1 Relaxation pathways
5.2 Spectrofluorimeter
5.3 Fluorescing molecules
5.4 Solvent effect
5.5 Fluorescence resonance energy transfer
6. Optical rotatory dispersion (ORD) and circular dichroism (CD)
7. Nuclear magnetic resonance spectroscopy
7.1 The phenomenon
7.2 Proton NMR spectroscopy
7.3 Relaxation and the nuclear overhauser effect
7.4 One-dimensional NMR of macromolecules
7.5 Two-dimensional FT NMR applied to macromolecules
8. Mass spectrometry of macromolecules
9. X-ray diffraction

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
4.5
4.5
4.5
6

6

4.5
6

4.5
4.5
45
รวม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402441
3(3-0)
วิทยาเอนไซม
Enzymology
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
(9) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402441
วิทยาเอนไซม
Enzymology
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402441 วิทยาเอนไซม
Enzymology
วิชาพื้นฐาน 01402313

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ธรรมชาติ บทบาท กลไกการเรง
ปฏิกิริยาและ จลนพลศาสตร ของเอนไซม
การเตรียมเอนไซมบริสุทธิ์ และ การนํา
ความรูและเทคนิคทางเอนไซมไปประยุกตใช
Nature, function, mechanism of enzyme
catalyzed reaction and kinetics of enzymes,
Purification and characterization of enzymes, and
application of enzymes.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0)

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางและหนาที่ของเอนไซม
จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกปฏิกิริยาของ
เอนไซม ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพที่ไมใชโปรตีน
การประยุกตเอนไซม
Enzyme structure and function, enzyme
kinetics, enzymatic reaction mechanisms, nonprotein biocatalysts, applications of enzymes.

-ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Introduction to enzyme
2. Enzyme structure and function
2.1 Enzyme active site
2.2 Regulatory sites
2.3 Enzyme catalysis
2.4 Substrate binding and transition state theory
2.5 Mechanism of enzyme action
3. Enzyme kinetics
3.1 Tools and techniques of kinetic analysis
3.2 Basic equations of enzyme kinetics
3.3 Reversible enzyme inhibition
3.4 Irreversible enzyme inhibition
3.5 pH dependence of enzyme catalysis
3.6 Two substrate reactions
3.7 Multisite and cooperative enzymes
4. Enzymatic reaction mechanisms
4.1 Hydrolysis
4.2 Acyl group transfer
4.3 Phosphotransfer and nucleotidyltransfer
4.4 ATP-dependent synthetase
4.5 Glycosyl group transferase
4.6 Redox enzymes
4.7 Metalloenzymes and complex enzymes
5. Non-protein biocatalysts
6. Applications of enzymes

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
9

12

15

1.5
4.5
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง

01402451
3(3- 0)
ชีวเคมีของมนุษย
Human Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหสะทอนเนื้อหาที่เนนกลไกทางชีวเคมีในมนุษย ปรับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม ลดความ
ซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น และเพิ่มเติมเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกับสภาวะในปจจุบัน

3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................. สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402451
ชีวเคมีของสัตว
Animal Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402451 ชีวเคมีของมนุษย .
Human Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 01402313

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
กระบวนการเมแทบอลิซึมในอวัยวะและ
เนื้อเยื่อที่สําคัญบางชนิด และการควบคุม
กระบวนการเหลานี้
Metabolic processes in some important
organs and tissues, and their controls.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0) -เปลี่ยนชื่อวิชา

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
องคประกอบ กลไกทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รายวิชา
และการควบคุมระดับโมเลกุลของอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ในมนุษย
Components, biochemical mechanisms,
metabolism and molecular control of organs and
tissues in human.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. Blood
4
1.1 Biochemical functions and composition of blood
1.2 Plasma proteins
1.3 Mechanism of blood clotting
1.4 Structure and metabolism of erythrocytes
1.5 Hemoglobin
2. Respiration
4
2.1 Respiratory gases
2.2 Mechanism of hemoglobin action
2.3 Transport of oxygen and carbon monoxide
3. Immune system
6
3.1 Immunoglobulins
3.2 Mechanisms of immune responses
3.3 Biochemistry of antibody diversity
3.4 Mechanism of the complement system
3.5 Biochemical roles of leukocytes
4. Endocrine system
6
4.1 General principles of the nature and mechanism of action of hormones
4.2 Structure, functions, biosynthesis and regulation of thyroid hormones
4.3 Structure, functions, biosynthesis and regulation of parathyroid hormones
4.4 Structure, functions, biosynthesis and regulation of pancreatic hormones
4.5 Structure, functions, biosynthesis and regulation of adrenal hormones
4.6 Structure, functions, biosynthesis and regulation of steroid hormones of the gonads
4.6.1 Structure, functions, biosynthesis and regulation of hypothalamic and the pituitary
hormones
4.7 Structure, functions, biosynthesis and regulation of prostaglandins and related agents
5. Reproductive system
4
5.1 Biochemical aspect of oogenesis and ovulation
5.2 Biochemical aspect of spermatogenesis and maturation
5.3 Biochemical aspect of fertilization and contraception

5.4 Uterine development during pregnancy and after parturition
5.5 Metabolism of mammary gland
5.6 Control of reproductive system
6. Connective tissues
5
6.1 Structure, functions, biosynthesis and degradation of collagen
6.2 Structure, functions, biosynthesis and degradation of elastin
6.3 Structure, functions, biosynthesis and degradation of proteoglycans
6.4 Structure, functions, biosynthesis and degradation of fibronectin
7. Muscles
3
7.1 Structure and functions of protein components of thick and thin filaments
7.2 Mechanism and regulations of muscle contraction
7.3 Metabolism and metabolic controls in muscle cells
7.4 Cardiac and smooth muscles
8. Nervous system
3
8.1 Biochemical constituents of neuron and nervous system
8.2 Metabolism of the brain
8.3 Transmission of nervous impulses within and between cells
8.4 Neurotransmitters
9. Vision
2
9.1 Photoreceptor cells and rhodopsin
9.2 Biochemical pathway in photo cascade
9.3 Color vision
10. Kidney
3
10.1 Biochemistry of renal function
10.2 Transport mechanism of tubular reabsorption and secretion
10.3 Endocrine function of the kidney
10.4 Control of extracellular fluid
10.5 Control of the pH of the body
11. Liver
5
11.1 Metabolism in hepatocytes
11.2 Metabolism of bile
11.3 Metabolism of bilirubin

11.4
11.5
11.6

Integration of carbohydrate, protein and lipid metabolism
Detoxification and other functions of the liver
Alcohol metabolism
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402461
3(3-0)
ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนจากวิชาเฉพาะบังคับเปนวิชาเฉพาะเลือก เพื่อใหนิสิตเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจ
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402461
ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402461 ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 01402313

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0)

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
รายวิชา
โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลพืช
โครงสราง สมบัติ และหนาที่ทางชีวภาพของผนัง
เซลลพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจภายใต
แสง เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรท และลิพิด การ
ตรึงไนโตรเจน ไฟโตฮอรโมน และตัวควบคุมการ
เจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลททุติย
ภูมิ จีโนมพืช การแสดงออกของยีน และการควบคุม
การเจริญของพืช
Structure and function of plant cell organelle,
Metabolism of important compounds in
plants. processes by which plants derive energy Structures, properties and biological functions of
plant cell wall, Photosynthesis, Photorespiration,
from light and photosynthesis. metabolism and
metabolic control of compounds involved in plant Carbohydrate and lipid metabolism, Nitrogen
fixation, Phytohormone and growth regulator,
systems.
Plant pigments and secondary metabolites, Plant
genome, gene expression and regulation in plant
development.
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เมแทบอลิซึมของสารที่สําคัญในพืช
กระบวนการที่พืชไดรับพลังงานจากแสงและการ
สังเคราะหดวยแสง เมแทบอลิซึมและการควบคุมเม
แทบอลิซึมของสารควบคุมระบบสรีรวิทยา
ของพืช

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Overview : structure and function of plant cell organelles
2. Plant cell wall: structure, properties and biological functions
3. Photosynthesis
4. Photorespiration
5. Carbohydrate metabolism
6. Plant lipid metabolism
7. Nitrogen fixation
8. Phytohormones and related substances
8.1 Auxins
8.2 Cytokinins
8.3 Gibberellins
8.4 Ethylene
8.5 Abscisic acid
8.6 Other plant growth regulators
9. Plant pigments and other secondary metabolites
9.1 Terpenes and terpenoids
9.2 Chlorophylls
9.3 Alkaloids
9.4 Phenolic compounds
9.5 Flavonoids
10. Plant genomes and gene expression
11. Gene regulation in plant development

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
3
3
3
3
3
3
8

8

6
2
รวม
45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402471
3(3-0)
ชีวเคมีโภชนาการ
Nutritional Biochemistry
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสม ทันสมัย ครอบคลุมความรูทางชีวเคมีโภชนาการอยาง
ครบถวน เพื่อใหนิสิตสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
402471
ชีวเคมีโภชนาการ
Nutritional Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 402313

รายวิชาที่ปรับปรุง
3(3-0) 01402471 ชีวเคมีโภชนาการ
Nutritional Biochemistry
วิชาพื้นฐาน 01402313

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ชีวเคมีที่วาดวยเมแทบอลิซึม ความตองการ
การขาด การดูดซึม การลําเลียง และการขับถาย
ของสารตางๆ ที่มีความสําคัญทางโภชนาการอัน
ไดแกสารหลัก วิตามิน และแรธาตุทุกชนิด
ที่จําเปนตอรางกาย
Biochemical aspects of metabolism,
requirement, deficiency, absorption, transport
and excretion of various nutritional significant
substances including the major nutrients,
vitamins and essential minerals.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0)

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เมแทบอลิซึม ความตองการ การขาด การดูด รายวิชา
ซึม การลําเลียง และการขับถายของสารอาหารหลัก
วิตามิน และแรธาตุที่จาํ เปน ความตองการโภชนาการ
ในภาวะพิเศษ 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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Introduction to nutrition
2. Macromolecules
2.1 Digestive system and absorption
2.2 Carbohydrates
2.3 Lipids
2.4 Proteins
3. Vitamins
3.1 Water-soluble vitamins
3.2 Lipid–soluble vitamins
3.3 Vitamin- like molecules and pseudovitamins
4. Minerals
4.1 Macroelements
4.2 Trace elements
5. Overview of nutrition for:
5.1 Pregnancy and lactation
5.2 Infancy, childhood and adolescence
5.3 Adulthood and the later years
5.4 Malnutrition
6. Applications of nutrition
6.1 Diet and cancer
6.2 Functional food
6.3 Food allergies

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
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12
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รวม

45
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย- ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน

01402481
3(3- 0)
เทคโนโลยีทางชีวเคมี
Biochemical Technology
01402313 ชีวเคมี II
Biochemistry II
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

สังกัด
2. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับเนื้อหาใหทันสมัย ครอบคลุมหลักการทางชีวเคมีและการประยุกตใชเทคโนโลยีทาง
ชีวเคมีที่สําคัญ เพื่อใหนิสิตมีความรูและมุมมองที่หลากหลายสามารถนําไปใชประโยชนไดใน
อนาคต
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา..............................
(9) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวเคมี
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(9) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................................... สาขาวิชา.....................................

4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
ชีวเคมีเทคโนโลยี

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0) -เปลี่ยนแปลงชี่อ
402481
3(3-0) 01402481
วิชา
Biochemical Technology
Biochemical Technology
วิชาพื้นฐาน 402313
วิชาพื้นฐาน 01402313
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวของกับเทคนิคใน
การผลิตเอนไซมและสารสําคัญตางๆ รวมทั้งวิธี
การผลิต และเทคนิคที่เกี่ยวของ

Biochemical bases of technologies in
bioprocess for the production of enzymes
and various vital substances. Principles
and techniques of the production are
included.

รายวิชาที่ปรับปรุง
เทคโนโลยีทางชีวเคมี

-ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการทางเทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีการ รายวิชา
หมักพื้นฐานเพื่อการผลิตสารสําคัญทางชีวภาพ
เทคโนโลยีเอนไซมและการประยุกต
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสภาวะแวดลอมและเชื้อเพลิง
ที่เกิดตอเนื่อง พลังงานทดแทน ชีววัสดุ และการ
ประยุกตทางการเพทย
Principles of biochemical technology, 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.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
1. Introduction to biochemical technology
2. Basic fermentation technology
2.1 Fermentation process overview
2.2 Types of bioreactors, instrumentation
2.3 Applications and products in bioprocesses
3. Fermentation kinetics
3.1 Batch
3.2 Fed-batch
3.3 Continuous
4. Enzyme technology
4.1 Industrial enzyme production
4.2 Immobilized enzyme, structure and applications
4.3 Immobilized cells, structure and applications
5. Environmental technology
6. Biotechnology of fuel production
7. Flavor technology
8. Bioactive compound production
9. Biosensors
10. Biomaterials
10.1 Types and properties of biomaterial in medical uses
10.2 Cell: interaction with biomaterials
10.3 Blood: blood-material interactions.
10.4 Protein: adsorption onto biomaterials
11. Applications of biomaterials in medicine
11.1General surgery and implantation
11.2Artificial organs and tissue engineering
11.3 Drug delivery and gene delivery systems

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
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