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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in Biochemistry
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in Biochemistry

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ....................................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
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 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา (ระบุ)
8.1 นั ก วิท ยาศาสตร์ ป ระจำห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันวิจัยต่าง ๆ และหน่วยงานเอกชน
8.2 ผูช้ ่วยนักวิจัยของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่าง ๆ และโรงงาน
8.3 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแผนกวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในโรงงาน บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ ยา
เวชภัณฑ์ อาหาร และเครื่องสำอาง
8.4 ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี
ยา เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
8.5 ผู้ประกอบการที่ใช้ฐานความรู้ทางชีวเคมี เช่น การให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวกนกกาญจน์ พรหมน้อย

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35308001XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายคมศักดิ์ พินธะ

35605003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

36099005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวอรดา ชุมภูคำ

35013006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายจักรพงษ์ คนธรรม์

36099002XXXXX

อาจารย์

6

นายธนพัฒน์ แพ่งเกษร

16001004XXXXX

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชวี ภาพชีวเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Chemical Biology
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imperial College London, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2554
2546
2559
2546
2542
2549
2544
2557
2547
2543
2562
2551
2548
2562
2555
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7

นายอาทิตย์ ทิมอ่วม

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
36303001XXXXX

8

นายอำนาจ อ่อนสอาด

11899000XXXXX

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

ชีวเวชศาสตร์
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2562
2552
2548
2556
2550

5
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อั นเป็น เครื่องมือ ถ่ ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปีแรก เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ งยืน” ทั้งนี้ ระหว่างพั ฒ นาภายใต้แผนดังกล่าว ประเทศไทยจำต้องเผชิญ กั บ การเปลี่ย นแปลง
หลายประการ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ ตลอดจนวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉะนั้น ในระยะท้าย
ของแผนพัฒนานี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้ แนวคิด
“ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”
อย่างไรก็ดี ในช่วง 4 ปีแรก ของการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 นี้ ข้อมูล จากสำนักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจโดย
ภาพรวมของประเทศได้หดตัวลง จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปยังภาคการผลิตทั้งด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีการ
ปรับ ตัว ลดลงของสั ด ส่ วนผลิตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศของวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP MSME)
จากสถานการณ์ข้างต้นนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้
ภาครั ฐ ต้ อ งเร่ ง ฟื้ น ฟู ภ าคธุ ร กิ จ เดิ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า สู ง
อั น สอดคล้ อ งกั บ โมเดลเศรษฐกิ จ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรื อ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข่งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไปยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและวั ส ดุ อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพและการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เห็นได้ว่า ทั้งข้อเสนอจากสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และโมเดล
เศรษฐกิ จ BCG มี ค วามสอดคล้ องกั บ ร่างแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) ที่มีแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Hi-Value and Sustainable
Thailand)” ที่มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และการพัฒนาการแพทย์และสุขภาพครบวงจร เป็นต้น ด้านสังคม
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แห่งโอกาสและความเสมอภาค เช่น การพัฒนา SME วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น ด้านวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ หมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นต้น
และด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย เช่น การพัฒนากำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต เป็นต้น
ฉะนั้ น จึงเห็นได้ว่ า เป้าหมายการพั ฒ นาในทุ ก ด้านนั้ น จำเป็น อย่ างยิ่ง ที่ จะต้ องการเตรีย ม
กำลังคน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เพื่อเข้าไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ไ ด้ ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม สตาร์ ท อั พ (Startup) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการเชิ ง นวั ต กรรม
(Innovation–Driven Enterprise) กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง (High
Value Service Provider) กลุ่ ม ผู้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ขั้ น สู ง (Deep Technology Developer) และกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ ในช่วง 5 ปี ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้เผชิญ กับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม
สู งวั ย ทำให้ สั ด ส่ ว นของประชากรวั ย เด็ ก และวัย ทำงานลดลง โดยภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ านสุ ข ภาพของ
ผูส้ ูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น มีภาวะอนามัยเจริญพันธุ์โดยรวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทน อายุเฉลี่ยของประชากร
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การไหลบ่าของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ยังทำให้คนไทยจำนวนมาก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการดำรงชีวิต ทำให้มีความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของสุขภาพ
ซึ่ งเป็ น สาเหตุ ส ำคั ญ ของความเจ็ บ ป่ วยและเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวัย อั น ควรจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้อ รัง (NonCommunicable diseases, NCDs) และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย การกำเนิดโรคอุบัติใหม่ หรือ
แม้แต่สถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเช่นกัน
แม้ว่าในปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเพิ่มขึ้น
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อเกิดความ
เจ็บป่วยขึ้นจึงเป็นภาระของภาครัฐที่ต้องเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุข ทำให้
เสีย โอกาสด้ านการจัด สรรงบประมาณเพื่ อพั ฒ นาประเทศในด้ านอื่น ๆ และการพั ฒ นาประเทศใน
ภาพรวมมีความล่าช้า จากสถานการณ์ข้างต้น ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566-2570) จึงได้มีการวางกรอบยุท ธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒ นาคนทุก ช่วงวัยให้เต็ม
ศัก ยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้ สู งวั ย ที่ มี สัด ส่วนสู งขึ้น เพื่ อให้ สามารถพึ่ งพาตนเอง ช่วยเหลื อสั งคม
สามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สามารถฟื้นฟูและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีการบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขและเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขนึ้
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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 นแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนวกกับ
ปัญ หาด้านสุขภาพ ในขณะที่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒ นายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ดั งนั้ น ประชากรในช่ ว งก่ อ นวั ย ทำงานจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั วเพื่ อ รองรับ การเปลี่ ย นแปลงทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวจึงจะ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพและสังคมผู้สูงวัยที่ประเทศไทย
กำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอนาคตยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในเชิงป้องกัน
และรักษา การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่
ช่วยแก้ไขปัญ หาได้อย่างตรงจุดเพื่อตอบรับ กับสังคมยุคใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่ให้องค์ความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการพัฒนางานและความรู้
ทางการแพทย์และเทคโนโลยี โดยนำมาซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การผลิต
วัคซีน การพัฒนาและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติยังวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี มี
การอยู่ดีกินดีเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาประชากรใช้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
อีกทั้งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโต เพิ่มขึ้น
อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิง ผู้สูงอายุรวมทั้งยังเป็นช่องทางในการ
พั ฒ นานวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บ ริโภคกลุ่มสูงวัย
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มอี งค์ความรู้และทักษะด้านชีวเคมีทางการแพทย์และชีวเคมีเทคโนโลยีควบคู่ กัน
ไปจึงเป็น ประโยชน์ต่อ แก้ ปัญ หาและพั ฒ นางานด้านการแพทย์ และชีวเคมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
จากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่เพิ่ มมากขึ้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน การนำเข้ า ยา เวชภั ณ ฑ์ อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากต่างประเทศจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท างการแพทย์ ยั งคงมี ค วามต้องการบุคลากร เช่น นัก วิจัย และผู้ช่วยนัก วิจัย เพื่ อรองรับ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ จั ง หวั ด พะเยาอยู่ ใ นภู มิ ภ าคที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพด้ า น
พฤกษศาสตร์ มี ก ารใช้ ส มุ น ไพรด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้คำนึงถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิ ตในสาขาวิชาชีวเคมีให้สอดคล้อง
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ต่ อ การพั ฒ นาประเทศและความต้ อ งการของสั งคมทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศ โดยให้
ความสำคั ญ กั บ การสร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สามารถ
ปฏิบั ติงานได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่ อตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้
บัณ ฑิต จากที่ก ล่าวมาข้างต้นหลัก สูตรจึงได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาด้านชีวเคมีท าง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวเคมีเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย เน้นการสร้างนิสิต
ให้นำความรู้ด้านชีวเคมีไปบูรณาการอย่างมีทิศทาง รู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย พัฒนาการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะ
เป็นผลให้เกิดความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวมต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย พะเยาตั้ งปณิ ธ านไว้ว่า “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน” และมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวม 5 ด้าน คือ
1 ผลิ ต คนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้
มีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้
กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่นื สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมาย
ชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทัก ษะ การจัดการและการเป็น
ผู้ ป ระกอบการ ด้ ว ยหลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น ตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ วิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทัก ษะที่
ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธี
เรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บั ณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความ
เชื่อมั่นกับ ผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ
ตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อม
ก้าวสู่ความเป็นสากล และนานาชาติ
2 วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะ
ชี วิ ต และวิ ช าชี พ ตอบ ส นองต่ อความ ต้ อ งก ารตลาดแรงงาน แล้ ว การเป็ น
สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human
Resources) มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งตระหนั ก ว่า งานวิจั ย เป็ น รากฐาน การขับ เคลื่ อ นการ
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พั ฒ นาประเทศ การวิ จั ย เพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ น ำไปสู่ ก ารถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความ
ยากจน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และด้ า นสั ง คมศาสตร์ และ
มนุ ษ ยศาสตร์ เน้น การวิจัย มุ่งเป้ าที่ ต อบโจทย์ ชุม ชน สั งคม และความต้ องการของ
ประเทศ (Demand side) ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ แ ละการถ่ า ยทอดผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรม การนำไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ สั ง คม ด้ ว ยการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริก ารและภาคการเกษตรเพื่ อ ประโยชน์ท างด้ านเศรษฐกิ จ
สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้า
สู่ Thailand 4.0
บริก ารวิชาการ สร้างความเข้ม แข็งให้ ชุม ชนและสังคม มหาวิท ยาลั ย เป็ นแหล่ งรวม
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย
ปณิ ธานมุ่ ง มั่ น "ปั ญ ญ าเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Wisdom for Community
Empowerment)" มหาวิท ยาลัย ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริก ารวิชาการแก่ ชุ มชนและ
สั งคมที่ เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก สำคั ญ อี ก พั น ธกิ จ หนึ่ งด้ วย มหาวิท ยาลั ย ต้ อ งสามารถอยู่
ร่วมกั บ ชุมชนและสั งคมโดยสร้างความสัม พันธ์ ที่ดี และเป็นที่ พึ่งให้ชุมชนและสังคม
ยกระดั บ การศึ ก ษา สร้ า งรายได้ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะที่ ดี และบรรเทาปั ญ หาความ
เดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง
มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข
ทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรมท้ องถิ่นเพื่ อความเป็น ไทย การดำรงไว้ซึ่ งศิลปะและ
วั ฒ นธรรมของชาติ เป็ น สิ่ ง ที่ ค นไทยทุ ก คนต้ อ งตระหนั ก และให้ ค วามสำคั ญ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
และสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่
สวยงามและมี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ มหาวิท ยาลั ย ต้ อ งสร้างความร่วมมื อ กั บ ชุม ชน
(University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้าง
จิ ต สำนึ ก ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และภาคภู มิ ใ จในวิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ง าม ของประเพณี และ
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ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ พึ งประสงค์ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต และบุ ค ลากร รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยง
กลมกลื น กั บ ธรรมชาติ แ ละเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาประยุ ก ต์ การใช้
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ระบบ
บริ ห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Good governance) และเรี ย นรู้ เปลี่ ย นแปลง
ร่วมกัน มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการบริ หารคน บริหารงาน ด้วย
ความโปร่งใส เป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ เพื่ อ เป้ าหมายองค์ ก รที่ ดี มี คุ ณ ภาพและ
ประโยชน์สุข ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสัง คม
โลกที่เปลี่ย นแปลงไป บุ คลากรมี ก รอบความคิด (Mindset) ของการทำงานและการ
บริห ารร่ ว มกั น และมี ภ าวะความเป็ น ผู้ น ำ (Leadership) และผู้ ต ามในโลกใหม่ เปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้แ ละแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานเพื่อ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในนโยบาย และเป้ า หมายการ
ดำเนินงานในพั นธกิ จต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญ หาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ
ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) มี ค วามมุ่ ง มั่ น และต้ อ งเห็ น ภาพและทิ ศ ทางในระยะยาว
(Visionary) ด้ ว ยหลั ก การทางานร่ ว มกั น "สานความคิ ด สร้ า งจิ ต ใจ" รวมพลั ง ของ
บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่
1 ด้านการเรียนการสอน คือ มีการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 ด้านการวิจัย คือ เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าในด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
แก้ ปั ญ หาให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น เน้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นำไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ระดับประเทศและเข้าสู่ระดับชาติได้
3 ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบนเป็ น หลั ก เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวมวิ ช าการด้ า น
วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ เป็ น ฐานรองรั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ชี ว วิศ วกรรม และ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพการแพทย์ ในอนาคต จั ด ให้ มี บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์แก่ชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ
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4

ด้ า นทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ เป็ น แหล่ ง ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ท ำนุ บ ำรุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ดังนั้นการจัดตั้งหลัก สูตรจึงมุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลิต
บัณ ฑิตผู้มีความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมีที่สามารถนำไปประยุ กต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยระดับพื้นฐานและระดับ
ประยุกต์เพื่อเป็นพืน้ ฐานของการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
3
หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
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003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม 30
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
242111
เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
242120
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
243101
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology

2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
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
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
365210
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
365211
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
Fundamental Medical Biochemistry
365212
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
365215
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
365216
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
Biology of Cells and Tissues
365217
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry and Molecular Biology
365218
ชีวเคมีการกีฬา
Basic Sport Biochemistry
365219
ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
General Medical Biochemistry
365437
ชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย
Biochemistry of Sports and Exercise

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

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยากำหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็น ประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็น กรรมการและ
เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
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สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาเฉพาะด้านที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้
1) ให้อ าจารย์ ค ณะวิท ยาศาสตร์เป็ น ผู้รับ ผิด ชอบรายวิชา เป็ น ผู้ดู แลรับ ผิ ด ชอบการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็น ผู้ติดตามการดำเนินงานกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ชีวเคมีคือรากฐานของชีวิตและเป็นพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
จากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน การนำเข้ า ยา เวชภั ณ ฑ์ อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากต่างประเทศจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท างการแพทย์ ยั งคงมีค วามต้องการบุค ลากร เช่น นั ก วิจัย ผู้ช่วยนัก วิจัย และนัก พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในภูมิภาคที่มีความ
หลากหลายทางทรัพ ยากรชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒ นธรรม เช่น การใช้สมุนไพรด้วยภูมิปัญ ญา
ท้ องถิ่ น อั นสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด “เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (sustainable development goals,
SDGs)” เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้คำนึงถึงการพัฒนาหลักสูตร
เพื่ อผลิตบัณ ฑิ ตในสาขาวิชาชีวเคมีให้สอดคล้องกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลัยพะเยาต่อการพัฒ นา
ประเทศและความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยให้ค วามสำคัญกับการ
สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จากที่กล่าวมา
ข้างต้นหลักสูตรจึงได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาด้านชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และชีวเคมีเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ มหาวิท ยาลัย พะเยา จึ งเล็ งเห็ นว่าการจัด ตั้งหลั ก สู ตรวิท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีความสำคัญอย่างมากที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการนำองค์
ความรู้ทางชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการสร้างนิสิตให้นำความรู้ด้านชีวเคมี
ไปบู รณาการอย่ างมี ทิ ศ ทาง รู้ จั ก คิ ด วิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ใหม่ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา
กำลั งคนด้ านวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ พั ฒ นาเส้ น ทางอาชี พ นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการวิจั ย เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
สาธารณสุข ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรชีวเคมี ให้มคี ุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์
2. มีความรู้ทางชีวเคมีและสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านชีวเคมีกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
3. สามารถใช้เครื่อ งมื อและวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ในการปฏิบั ติ งานทางชีวเคมี ได้อ ย่ าง
เหมาะสม
4. สามารถติด ตามองค์ ค วามรู้ที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุ ก ต์ใช้ ในการสร้างแนวทางสำหรับ
การพัฒนาชุมชนและสังคม
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลเพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรูเ้ ท่าทัน
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักการพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และชีวเคมีได้
PLO6 ผู้เรียนสามารถติดตามองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในยุคโลกาภิวัฒน์
และปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถใช้เครื่องมือและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวเคมีได้
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัยและเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการทาง
ชีวเคมีได้
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและใช้กระบวน
การวิจัยทางชีวเคมีในการเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนได้
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1) แผนพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี 1) มีระบบ กลไกการประเมินผล

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) รายงานการประชุม

ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตร
2) รายงานการประชุมคณะ
กรรม การพัฒนาหลักสูตร
3) มคอ.7 รายงานผลการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการ
หลักสูตร
2) การประกันคุณภาพการศึกษาและ 1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ทำหลังสำเร็จการศึกษา
2) อัตราการสำเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษา
3) ระดับความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
4) รายงานผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3) ทำความร่วมมือกับผูใ้ ช้บัณฑิต

1) บันทึกข้อตกลงความ

และหน่วยงานต่าง ๆ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
(Memorandum of
Understanding; MOU)
2) หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
3) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิตและแบบสำรวจ
ทักษะที่ตอ้ งการของสถาน
ประกอบการ
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กลยุทธ์

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2) แผนการพัฒนาการจัดการ

1) พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดยเน้นการ 1) จำนวนแผนงาน กิจกรรม

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนใน

สำคัญตามมาตรฐานผลการเรียน สำคัญตามมาตรฐานผลลัพธ์การ

การจัดการเรียนการสอนที่

เรียนรู้โดยให้ความรู้สอดแทรกไปกับ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิธีคิด มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีสื่อสารสัมพันธ์ การมีความ
รับผิดชอบ

2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่ 1) รายงานความพึงพอใจของ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ อาจารย์และนิสิตต่อสิ่ง
ด้วยตนเอง

สนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ

3. มีการพัฒนาอาจารย์

1) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์ 1) อัตราส่วนคุณวุฒิของ
เพื่อพัฒนาให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่

อาจารย์ที่ปรากฏในเอกสาร

สูงขึ้น

อัตรากำลังอาจารย์ของคณะ
ฯ

2) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุม 1) การนำเสนอรายงาน หรือ
ฝึกอบรม หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลการ วิจัยภายหลังปฏิบัติ

ตนเอง และสาขาวิชาฯ

หน้าที่สำเร็จ ด้วยโปสเตอร์
หรือการบรรยาย

3) ผลักดันให้อาจารย์มีตำแหน่งทาง 1) อัตราส่วนอาจารย์ที่ดำรง
วิชาการที่สูงขึน้

ตำแหน่งทางวิชาการ

4) ผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง 1) จำนวนผลงานทางวิชาการ
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กลยุทธ์

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

วิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่าง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ในแต่ละปี

ต่อเนื่อง
4. มีการพัฒนานิสติ

1) ส่งนิสิตไปฝึกงาน อบรม ศึกษาดู ใบรับรองการเข้าฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษาและรายงาน
งานหรือสหกิจศึกษาในสถาน
ผลการฝึกงานหรือสหกิจ
ประกอบการเพื่อให้ได้รับ
ศึกษาของนิสิต
ประสบการณ์และสัมผัสกับ
บรรยากาศของการปฏิบัติงานจริง
2) สนับสนุนให้นสิ ิตได้บริการวิชาการ 2) ผลการดำเนินงานใน
ให้ความรูด้ ้านชีวเคมีและศาสตร์ที่ รูปแบบของโครงการใน
เกี่ยวข้องแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง แผนปฏิบัติการของคณะฯ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติตอ้ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ถ้ามี)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถนุ ายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ขาดความรูพ้ ืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการนำมาต่อยอด
ความรูเ้ ฉพาะด้าน
2.3.2 ขาดประสบการณ์การใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่น
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้นสิ ิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ ฐานก่อนการเรียนวิชา
เฉพาะด้าน
2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการใช้
ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งเป็นผู้ดูและให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จำนวนนิสิต
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

50

50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
งบเงินอุดหนุน
รวมรายรับ

2565

2566

4,600,000

4,600,000

450,000
5,060,000

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

4,600,000

4,600,000

4,600,000

450,000

450,000

450,000

450,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจำ
2. งบลงทุน
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3. งบดำเนินการ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4. งบดำเนินการ
สาธารณูปโภค
5. งบดำเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

9,573,600

9,937,392

10,315,020

10,706,988

11,113,848

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

11,023,600

11,387,392

12,265,020

12,656,988

13,563,848

55,118

56,937

61,325

63,285

67,819

200,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001101
001102
001103
001104
001205

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

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ.2565
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

128 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
Health Environment and Community
Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
003306
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
243101
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology

91 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(0-6-3)

4(3-3-8)
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(2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Academic Purpose
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
242111
เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
242120
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

19 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
365120
ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์
Biomolecules and Cell Biology
365121
หลักการของชีวเคมี
Principles of Biochemistry
365223
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
Biochemical Genetics
365224
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
Basic Biochemical Instruments
365240
เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
Laboratory Techniques in Molecular Biology
365260
เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ
Integration of Metabolism
365261
กลไกทางชีวเคมีของโรค
Biochemical Mechanisms in Diseases
365270
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Biochemical Technology
365341
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Techniques in Cell Culture

65 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
2(2-0-4)

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

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(1-6-5)
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365342
365351
365362
365380
365381

365330
365390
365443

365491
365492
365493
365494
หมายเหตุ

พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Reading
ทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ
Scientific Communication Skills with
English Language
ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี
Community Field Trip with Biochemistry
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางชีวเคมีสู่อาชีพ
Development of Biochemical Laboratory Skills
for Occupation
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
* ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

(2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มอณูชีววิทยาทางการแพทย์
365334
ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์

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

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

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
3(1-6-5)
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Medical Bioinformatics
365336
เทคโนโลยีโอมิกส์
3(2-3-6)
Omics Technologies
365430
โภชนพันธุศาสตร์และโภชนจีโนมิกส์
3(3-0-6)
Nutrigenetics and Nutrigenomics
365435
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในงานชีวเคมี
3(1-6-5)
Immunological Techniques for Biochemistry
365438
พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
กลุ่มชีวเคมีเพื่อสุขภาพ
365331
ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงชีวเคมี 3(2-3-6)
Entrepreneurship and Biochemical Innovation
365332
ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
3(3-0-6)
Biochemistry of Wellness and Longevity
365333
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
365437
ชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย
3(2-3-6)
Biochemistry of Sports and Exercise
365439
ชีวเคมีของเวชสำอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน
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
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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001101
001103
002101
003101
241111
243101
365120

001102
001104
002102
003102
242103
361101
365121

3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์
Biomolecules and Cell Biology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
หลักการของชีวเคมี
Principles of Biochemistry
รวม

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

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
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001205

003203
242111
365223
365224
365260

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
Biochemical Genetics
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
Basic Biochemical Instruments
เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ
Integration of Metabolism
รวม

003204

146200
242120
365240
365261
365270

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Academic Purpose
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณูชีววิทยา
Laboratory Techniques in Molecular Biology
กลไกทางชีวเคมีของโรค
Biochemical Mechanisms in Diseases
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Biochemical Technology
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(2-3-6)

18 หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
16 หน่วยกิต
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003305

365341
365342
365351
365380
365390

003306
365362
365381

365330
365XXX
XXXXXX

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
Techniques in Cell Culture
พันธุวศิ วกรรม
Genetic Engineering
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products
การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Reading
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
ทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ
Scientific Communication Skills with English
Language
ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี
Community field trip with Biochemistry
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

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

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

3(1-6-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต
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365443

365491
365XXX
365XXX
365XXX
XXXXXX

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การพัฒนาทักษะปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีสู่อาชีพ
Development of Biochemical Laboratory Skills
for Occupation
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(1-6-5)

1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
365492*

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง การอ่ า น ในการรั บ สาร และทั ก ษะด้ า นการพู ด การเขี ย น
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่นื
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
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English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีท างคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริย ธรรมที่ เกี่ ย วข้องกั บ เทคโนโลยีสารเทศ หลั ก การสืบ ค้ นข้อมู ลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจำวัน
Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life,
Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical
health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code
of morality and ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิ ด หลั ก การคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลั ก การคิดอย่ าง
สร้างสรรค์ หลั ก การทำงานร่วมกั นและการสื่อสาร หลัก การเรีย นรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
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เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill.
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การดำเนินการ
ตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือ
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดงี ามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้
ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญ หาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต การค้นหาปัญ หาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching
for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้ นฐานการเป็นผู้ป ระกอบการยุ คดิจิทัล การวางแผนและทำธุ รกรรมทางการเงิน
สำหรับ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค ดิ จิ ทั ล การใช้ เครื่อ งมื อ วัด สำหรั บ
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ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional
activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating
concepts of professional innovations
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับคำศัพท์
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
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of derivatives and integrals
243101 ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
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
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Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพั นธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิก ส์ จลศาสตร์เคมี การ
เรีย กชื่อ การเตรีย มและปฏิ กิ ริย าของสารอิ น ทรีย์ ป ระเภทต่ างๆ ได้ แก่ แอลเคน แอลคี น แอลไคน์
สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic
compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs
derivatives, amines, and biomolecules
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนำ
ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนำไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและ
หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี
กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารจำพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ ผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity
andthermal conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances
andmulticomponent systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes 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 เคมีวเิ คราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Chemical Analysis
บทนำเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การ
วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เคราะห์ อั ล ตราไวโอเลตวิ สิ เบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ ก แอบซอร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
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Introduction of analytical chemistry, statistics for analytical chemistry, 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
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ
ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง 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,
cosmetics, environment, medicine, and public health
365120 ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์
2(2-0-4)
Biomolecules and Cell Biology
ทฤษฎีกำเนิด สิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ไอโซเมอร์ พันธะเคมี คุณ สมบัติของน้ำ
สารละลายบัพเฟอร์ สารชีวโมเลกุล โพรแคริโอต ยูแคริโอต องค์ประกอบของเซลล์ โครโมโซม หน่วย
พันธุกรรม ยีนและการแสดงออก การแบ่งเซลล์ การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์ สมดุลภายในเซลล์
การสื่อสัญญาณของเซลล์ การตายของเซลล์ เนือ้ เยื่อ ต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อ
Theories for the origin of life, organic compounds, inorganic compounds, isomers,
chemical bonds, properties of water, buffer, biomolecules, prokaryotes, eukaryotes, cell
components, chromosome, genetic unit, gene and expression, cell cycle, membrane transport,
cellular homeostasis, cell signaling, cell death, tissues, exocrine and endocrine glands
365121 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principles of Biochemistry
องค์ ป ระกอบทางชี ว เคมี ข องเซลล์ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องน้ ำ สารละลายบั ฟ เฟอร์
โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลี อิก วิตามินและแร่ธ าตุ
คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิด และนิ
วคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การควบคุมการทำงานของฮอร์โมน คุณสมบัติของ
เยื่อชีวภาพและการขนส่ งผ่านเยื่อเซลล์ การสื่อสัญญาณของเซลล์ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
การใช้เครื่องแก้ว ปริมาณและหน่วย การเตรียมสารละลายและการเจือจาง บัฟ เฟอร์ การทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์
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Cellular biochemical components, structure and function of water, buffer solution,
structures, properties and functions of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, 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, laboratory safety, glassware practice, quantity and units,
solution preparation and dilution, buffers, quanlitative and quantitative analysis of biomolecules,
enzymes and kinetics of enzymes
365210 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุณ สมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึม ของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การ
ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์
ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
สารชีวโมเลกุล
Chemical properties and metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic
acids, 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, biochemical properties testing for biomolecules
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
โครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละหน้ า ที่ ข องคาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตี น เอนไซม์
กรดนิวคลีอิก การจำลองตัวของดีเอ็นเอ ยีนและการแสดงออกของยีน, ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม บทบาทของสารชีวโมเลกุลในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของ
สารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวเคมี
ของเลือดและปสสาวะ กลไกการเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Structures, chemical properties, and functions of carbohydrates, lipids, proteins, enzymes
and nucleotides, DNA replication, gene and expression, molecular biology and genetic engineering
techniques, roles of biomolecules in connective tissue, bioenergetics, metabolisms of biomolecules,
metabolic interrelationships, hormones and biosignaling, biochemistry of blood and urine,
carcinogenesis and biochemical properties testing for biomolecules
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365212 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและกรด
นิวคลีอิก คุณ สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว พลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความผิดปกติ ที่สัมพันธ์กับชีวเคมี ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and properties of carbohydrates, lipids,
proteins, and nucleic acids, properties and activities of enzymes, central dogma, techniques in
molecular biology, biochemical regulations of hormones, bioenergetics, metabolic pathways of
biomolecules, metabolic interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood and urine,
biochemical properties testing for biomolecules
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถีเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุม เทคนิค
ทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definitions and principles of biochemistry, chemical properties, types, structures and
metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties and activities of
enzymes, biochemical regulations of hormones, central dogma, gene expression and regulation,
techniques of molecular biology, bioenergetics, biochemical properties testing for biomolecules
365216 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ
2(1-2-3)
Biology of Cells and Tissues
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุมการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การขนส่งผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์ ศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา
เซลล์และเนื้อเยื่อ
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
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365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ และ
กรดนิวคลีอิก การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติและความสัมพันธ์กับภาวะการเกิดพยาธิ
สภาพ การแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์
Properties, structures functions and metabolism of carbohydrates , proteins , lipids and
nucleo t i d e s , alteration of biomolecules in physiological conditions and relation with
pathophysiological conditions, gene expression, techniques in molecular biology and application of
biochemistry in medicine
365218 ชีวเคมีการกีฬาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Sport Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุ ณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรด
นิวคลีอิก คุณ สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ สารพันธุกรรม การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน
ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึมในการ
ออกกำลังกาย ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and properties of carbohydrates, lipids,
proteins, and nucleic acids, properties and activities of enzyme, genetic materials, biochemical
regulations of hormones, bioenergetics, metabolic pathways of biomolecules, metabolic
interrelationships in exercise, biochemistry of blood and urine, biochemical properties testing for
biomolecules
365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
4(3-3-8)
General Medical Biochemistry
คุณ สมบัติท างเคมี และวิถี เมแทบอลิซึม ของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลี อิก
ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพั นธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การแสดงออกของยีน คุณสมบัติและการ
ทำงานของเอนไซม์ อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติ ที่สัมพันธ์กับวิถีเม
แทบอลิซึม ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง หลัก
ปฏิบัติการพืน้ ฐานทางชีวเคมีทางการแพทย์ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids,
bioenergetics, metabolic 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,
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fundamentals of operations for medical biochemistry, b io c h e m ic a l p ro p e rtie s te s tin g fo r
biomolecules
365223 ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์คลาสสิก เซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ ฟี
โนไทป์ วัฏจักรของเซลล์ พั นธุศาสตร์โมเลกุล โครโมโซม ยีน จีโนม ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ กลไกการ
จำลองตั ว เองของดี เอ็ น เอ การแสดงออกของยี น และการควบคุ ม การกลายพั น ธุ์ การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีการตัดต่อหรือดัดแปลงยีน พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์สารพันธุกรรม การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน
Heredity in organisms, classical genetics, gametes, genotype, phenotype, cell cycle,
molecular genetics, chromosome, gene, genome, DNA, RNA, DNA replication, gene expression
and regulation, gene mutation, a p p lic a tio n s o f DNA manipulation technology, epigenetics,
laboratory genetic testing, analysis of genetic materials, verification of gene mutation
365224 เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
การใช้เครื่องมือและอุป กรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดปฏิกิริยาในจานหลุม อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตู้บ่มควบคุมอุ ณหภูมิ
ตู้อบลมร้อน ปิเปตต์ เครื่องนึ่ งฆ่ าเชื้อ โครมาโทกราฟี เครื่องกรอง เครื่อ งสกั ด เครื่องทำแห้งแบบ
สุญญากาศ เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดใี นการผลิต (จีเอ็มพี) ระบบมาตรฐานไอเอสโอ การจัดการของเสีย
Biochemical equipments and instruments usage, balance, pH meter, spectrophotometer,
microplate reader, waterbath, incubator, hot air oven, pipette, autoclave, chromatography, filtration
apparatus, extractor, lyophilizer, evaporator, centrifuge, ultracentrifugation, biosafety, good
manufacturing practice (GMP) ,ISO standard system, waste management
365240 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
3(1-6-5)
Laboratory Techniques in Molecular Biology
หลักการ ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา กระบวนการสกัดแยก การทำบริสุทธิ์
และวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
การหาลำดับเบสในสายดีเอ็นเอ การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย
การตัดต่อดีเอ็นเอ การสำเนาพันธุ์ การผลิตโปรตีนลูกผสม อีไลซา
Principles, theories and laboratory skills in molecular biology, extraction, purification and
analysis of DNA, RNA and protein, polymerase chain reaction (PCR), DNA sequencing, mutation
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analysis, preparation of bacterial DNA vectors, cloning, recombinant protein production, enzymelinked immunosorbent assay (ELISA)
365260 เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ
3(2-3-6)
Integration of Metabolism
การบูรณาการเมแทบอลิซึมในภาวะปกติ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะได้รับแอลกอฮอล์ ภาวะ
เมแทบอลิซึมระหว่างการออกกำลังกาย ภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะ
ไมโทคอนเดรียผิดปกติ ภาวะตัง้ ครรภ์ กรณีศกึ ษา การอภิปรายร่วมกันในประเด็นสำคัญ
Intergration of metabolism in normal conditions, malnutrition, alcohol consumption,
metabolisms during exercise, abnormal blood glucose, dyslipidemia, mitochondria abnormalities,
pregnancy, case studies, discussion
365261 กลไกทางชีวเคมีของโรค
3(2-3-6)
Biochemical Mechanisms in Diseases
วิถีการส่งสัญญาณในระดับเซลล์และความผิดปกติของกลไกทางชีวเคมีที่ส่งผลต่อการเกิด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท โรคเลือด โรคตับ โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตและความผิดปกติของอิเล็กโทรไลท์ โรคกระดูกพรุน การอภิปรายสาเหตุของการเกิดโรค
Cell signaling pathways and impaired biochemical mechanisms in cancer, diabetes,
nervous system disorders, blood disorders, hepatic disorders, cardiovascular disorders, renal and
electrolyte disorders, osteoporosis, causative discussion of diseases
365270 ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Biochemical Technology
เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้
ชีวเคมีกับเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยีนาโน ชีวเคมีของกลิ่น รส และสาร
หอมเบื้องต้น ไมโครแอเรย์ เทคโนโลยีการถอดลำดับ นิวคลีโอไทด์ยุ คใหม่ นิติวิท ยาศาสตร์ เบื้องต้น
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, m icroarray, next-generation
sequencing technology, introduction to forensic science, current topics in biochemical technology
365330 ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี
3(1-6-5)
Community Field Trip with Biochemistry
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การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน การค้นหาปัญหาจากชุมชน การ
ระดมความคิด การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การเสนอแนวทาง
หรือชิน้ งาน กลับสู่ชุมชน
Community engagement, knowledge sharing with community, exploring community’s
problems, brain storming, applying biochemical principles for problem solving, public hearing,
providing resolution guideline or prototype for communities
365331 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงชีวเคมี
3(2-3-6)
Entrepreneurship and Biochemical Innovation
การนำผลงานวิจัยชีวเคมีมาพัฒ นาเป็นผลิตภัณ ฑ์หรือบริการใหม่ การสร้างแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยี การเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การ
ทดสอบต้นแบบ การทดสอบตลาด การจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยง การจัดการทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา
Development of new products or services from using biochemical research result,
creation of technology transfer canvas, technology evaluation, creation of business model canvas,
business model pithcing, development of protoype, problem-solution fit testing, product-market fit
testing, risk assessment and risk minimization, intellectual property management
365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
3(3-0-6)
Biochemistry of Wellness and Longevity
สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแห่งชีวิต สาเหตุ และปัจจัยของความชรา กลไกทางชีวเคมีของความ
ชราและการมีอายุยืน การเกิ ดไกลเคชัน ภาวะเครียดออกซิเดชัน และยีนที่เกี่ยวข้องกับความชรา ความ
เสื่อมสภาพของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะและการมีอายุยืน อาหารและสมุนไพรเพื่อ
ชะลอวัย
Biomolecules, molecules for life, causes and factors of aging, biochemical mechanisms of
aging and longevity, glycation, oxidative stress and aging-related genes, degenerations of human,
lifestyle management for wellness and longevity, foods and herbs for anti-aging
365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง การย่อยและการดูดซึม
สารอาหาร ความต้ อ งการพลั ง งานและสารอาหารของร่ า งกาย การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โภชนบำบัด การได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุล การปนเปื้อน
จุลินทรีย์และสารพิษในอาหาร วัตถุปรุงแต่งในอาหาร พรีไบโอติก โพรไบโอติก ซินไบโอติก ผลิตภัณฑ์
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อาหารสุขภาพ ไมโครไบโอมในทางเดินอาหาร หัวข้อปัจจุบันของชีวเคมีเชิงโภชนาการ การทดสอบ
สารอาหาร การตรวจหาสารปนเปือ้ นในอาหาร
Composition and properties of macronutrients and micronutrients, d ig e s t io n a n d
absorption, body requirement of energy and nutrients, health promotion by changing consumption
behaviours, food therapy, malnutrition, microorganism and toxic contaminantion in foods, food
additives, prebiotics, probiotics, synbiotics, functional foods, gut microbiome, current topics in
nutritional biochemistry, nutrient testing, detection of food contaminants
365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์
3(1-6-5)
Medical Bioinformatics
ฐานข้อมูลทางชีววิทยา โครงสร้างของฐานข้อมูล เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหา
และการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสำหรับการเปรียบเทียบลำดับหน่วยโครงสร้างของดีเอ็นเอและโปรตีน
การออกแบบไพรเมอร์ การทำนายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโพรแคริโอตและยูแคริโอต
Biological databases, database structures, searching tools, sequence data retrieval and
analysis, basic local alignment search tool for DNA and protein, primer design, prediction of protein
structure and function, prokaryotic and eukaryotic genomes
365336 เทคโนโลยีโอมิกส์
3(2-3-6)
Omics Technologies
ภาพรวมของเทคโนโลยีโอมิกส์ หลักการ เทคนิค การประยุกต์ใช้จโี นมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์
โปรตีโอมิกส์ เมตาโลโบมิกส์ อิพิจโี นมิกส์ ไมโครไบโอมิกส์ การแพทย์แบบจำเพาะบุคคล หัวข้อปัจจุบัน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีโอมิกส์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Overview of omics technology, principles, techniques, applications of genomics,
transcriptomics, proteomics, metabolomics, epigenomics, microbiomics, personalized medicine,
current topic of omics technologies, big data analysis
365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(1-6-5)
Techniques in Cell Culture
ทักษะปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ ปฐมภูมิ เซลล์เกาะพื้นผิวและ
เซลล์แขวนลอย การนับ จำนวนเซลล์ การเจริญและการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การปฏิสนธิใน
หลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการประยุกต์ใช้
Laboratory skills for cell culture, techniques in p rim a ry , adherent and suspension cell
culture, cell counting, cell growth and cytotoxicity assay, in vitro fertilization, cryopreservation and
applications
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365342 พันธุวิศวกรรม
3(2-3-6)
Genetic engineering
การเตรียมยีน การโคลนยีน การแสดงออกของยีนและโปรตีน การทำบริสุทธิ์โปรตีน หน้าที่
ของโปรตีน รีเวิร์สเจเนติกส์ การแก้ไขยีน เครื่องมือทางชีวสารสนเทศ การผลิตวัคซีน การพัฒนาชุด
ทดสอบ การรักษาด้วยยีนบำบัด และการแพทย์แบบมุ่งเป้า ทักษะปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม การ
เตรียมยีน การตัดต่อยีน การนำดีเอ็นเอลูกผสมเขาสูเซลลเจาบาน การตรวจสอบสำเราพันธุ์ที่ตองการ
Gene manipulation, gene cloning, gene and protein expression, protein purification,
protein function, reverse genetics, gene editing, bioinformatics tools, vaccine production, test kit
development, gene therapy and precision medicine, laboratory skills for genetic engineering, gene
preparation, restriction and ligation, transformation, clone screening
365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่พบในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาท
ในวิถีเมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติเชิงป้องกันหรือ บรรเทาความผิดปกติของ
โรค การเตรียมสาร การแยกสาร การระบุชนิดและการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยเทคนิคทางชีวเคมี การ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดงั้ เดิมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี
Molecular structures and properties of active compounds in herbs and natural products,
roles in metabolic pathways, biochemical mechanisms of action, 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
365362 ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
Biochemistry of Oxidative Stress
โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การสร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสาร
ไนโตรเจนที่ไวต่อการทำปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะเครียดทางออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียด
ทางออกซิเดชันในโรคติด เชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเสื่อมและชราของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง
สมบัติและการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ
Structures a n d 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
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mechanisms of antioxidants, sources of antioxidants from diets and natural products, antioxidant
avtivity testing
365380 การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
Scientific Reading
การอ่านบทความภาษาอังกฤษทั่วไป การอ่านบทความหรือข่าวภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลพื้นฐาน
ทางวิท ยาศาสตร์ เทคนิค การอ่านบทความวิท ยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ การหาใจความสํ าคั ญ และ
ใจความที่ซ อนอยู ในขอความ การฝึก ออกเสียงผ่านการอ่าน การแปลและการสรุป สาระสำคัญ ของ
เนือ้ หา การเรียนรูค้ ำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวเคมี
Reading for general articles, scientific article or news reading in English, techniques of reading
scientific text in English, pronunciation practice through reading, reading for the main idea and
finding the main idea hidden in the text, translation and summarization of the essential content,
techniques for developing vocabulary related to biochemistry
365381 ทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
1(0-3-2)
Scientific Communication Skills with English Language
การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษ การเน้นหนักคำ และการฝึกออกเสียงในประโยค การอธิบาย
เนื้อหาเชิงวิท ยาศาสตร์ที่ได้รับ มอบหมายให้บุคคลที่สามด้วยภาษาอังกฤษ การอธิบ ายขั้นตอนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ การฟังจับใจความสำคัญของบทสนทนาและการถ่ายทอด
ข้อมูลให้บุคคลที่สาม ฝกทักษะการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผล การเตรียมและการ
นำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธภาพ
English pronunciation practice – word stress, sentence stress, explanation of the scientific
content, provided by third parties in English, explanation of the step of scientific method in English,
listening skills for gist and detail, and conveying information to third parties, summarizing and notetaking, giving opinions and reasons, preparing and giving an effective presentation
365390 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทำวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียน
โครงร่ า งงานวิ จั ย การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ การคั ด ลอกผลงานทางวิ ช าการ
จริยธรรมการวิจัยในจุลชีพ สัตว์และมนุษย์ การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ และ
วิจารณ์บทความวิจัยจากบทความทางวิทยาศาสตร์
Principles 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
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365430 โภชนพันธุศาสตร์และโภชนจีโนมิกส์
3(3-0-6)
Nutrigenetics and Nutrigenomics
บทนำสู่โภชนพันธุศาสตร์และโภชนจีโนมิกส์ ความแปรผันทางพันธุกรรม ความหลากหลาย
ทางพั นธุ ก รรม การตอบสนองทางพั นธุ ก รรม ปฏิสัมพั นธ์ ระหว่างสารอาหารและยีน หลั ก การและ
เทคนิคทางโภชนพันธุศาสตร์ และโภชนจีโนมิกส์ การประยุกต์ใช้โภชนพันธุศาสตร์ และโภชนจีโนมิกส์
เพื่อ การประเมินความปลอดภัย ขององค์ป ระกอบในอาหาร โภชนจีโนมิก ส์ สำหรับ การแพทย์ เฉพาะ
บุคคล
Introduction to nutrigenetics and nutrigenomics, genetic variation, genetic polymorphism,
genetic susceptibility, nutrient-gene interaction, principles and techniques in nutrigenomics a n d
nutrigenomics, application of n u tr ig e n e tic s a n d nutrigenomics for safety evaluation of food
component, nutrigenomics for personalized medicine
365435 เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในงานชีวเคมี
3(1-6-5)
Immunological techniques for biochemistry
บทนำเทคนิคพื้นฐานทางวิท ยาภูมิคุ้มกันในงานชีวเคมี การเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนแอนติบอดี การผลิตแอนติบอดี การแยกและการทำบริสุทธิ์แอนติบอดี การแยกเซลล์ภูมิคุ้มกัน การ
ตกตะกอนด้วยแอนติบอดี อิมมูโนโครมาโตกราฟี เอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์ การศึกษาไซโต
ไคน์ การติดตามโปรตีนที่สนใจด้วยแอนติบอดี การวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ วิธีอิมมูโน
ฮิสโตเคมี ปฏิกิริยาอิมมูนเรืองแสง การประยุกต์ใช้ในงานชีวเคมี เทคนิคปฏิบัติการการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติเจน-แอนติบดี การแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์อย่างง่าย การติดตามโมเลกุลด้วยวิธี
ทางอิมมูน
Introduction to immunological techniques in field of biochemistry, antigen-antibody
reaction, antibody production, antibody isolation and purification, immune cell isolation,
immunoprecipitation, immunochromatographic assay, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA),
Cytokine assay (ELISPOT), Immunoblotting, flow cytometry, Immunohistochemistry,
Immunofluorescence assay, application to the field of biochemistry, laboratory techniques of
antigen-antibody reaction, isolation of peripheral blood mononuclear cell (PBMC), immunodetection
365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย
3(2-3-6)
Biochemistry of Sports and Exercise
บทบาทของสารอาหารต่อการกีฬาและการออกกำลังกาย วิถีเ มแทบอลิซึมและการควบคุม
ในการออกกำลังกาย โภชนาการและอาหารเสริม ภาวะเครียดออกซิเดชันจากการออกกำลังกาย การ
ประเมินสุขภาวะของร่างกาย การทดสอบความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญกลูโคส การตรวจ
ดัชนีมวลกาย การประเมินอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกาย
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Roles of nutriens in sport and exercise, metabolic pathways and regulations in exercise,
nutrition and supplementary diet, excercise-induced oxidative stress, health evaluation, glucose
tolerance test, determination of body mass index, evaluation of metabolic rate
365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
ของสารซีโนไบโอติก กระบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับ
การเกิดมะเร็ง ยีนมะเร็ง ยีนต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การอักเสบ การรุกรานและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิ ดมะเร็ง โปรตีโอมิกส์ในเซลล์มะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ปฏิบัติการทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร การทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ การทดสอบโคลิฟอร์ม การทดสอบ
ฟอรมาลินในอาหาร การทดสอบสารกลุมไฮโดรควิโนนและสารปรอทในเครื่องสำอาง
Absorption, distribution and mechanism of toxicants, biotransformation of xenobiotic, cell injury and
cell death, carcinogenesis, cell cycle and cancer, oncogenes, tumor suppressor genes, c ancer
signaling pathways, inflammation, cancer cells invasion and metastasis, cancer stem cells,
proteomics in cancer cells, c a n c e r th e ra p y , laboratory testing for bleach, reused cooking oil,
formalin in food, hydroquinone and mercury in cosmetics
365439 ชีวเคมีของเวชสำอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสำอาง การนำยาและเครื่องสำอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการ
ออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและ
เครื่องสำอาง ประโยชน์และโทษของยาและเครื่องสำอาง สารธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
และความงาม สุคนธบำบัด และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องสำอาง วัตถุที่หา้ มใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเครื่องสำอาง
Characteristics, properties of cosmeceuticals, delivery of drugs and cosmetics to target
cells, cellular and molecular actions of drugs and active compounds, body response to 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
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365443 การพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางชีวเคมีสู่อาชีพ
3(1-6-5)
Development of Biochemical Laboratory Skills for Occupation
การประมวลความรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เสมื อ นจริ ง การ
ปฏิบัติงานในหน่วยวิจัยชีววิท ยาระดับ โมเลกุล หน่วยวิจัยสารพฤกษเคมี การบูรณาการความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการ เทคนิคปัจจุบันทางชีวเคมี
Comprehension and development of laboratory skills in simulate research units, operating
in molecular biology research unit, phytochemical research unit, knowledge and laboratory skill
integration, current techniques in biochemistry
365491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิป ราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านชีวเคมี
Literature review, 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
นำเสนอ 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 การนำเสนอ อภิปรายและการสรุป
หัวข้อทางด้านชีวเคมี
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
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365494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพู นประสบการณ์ และทัก ษะในงานที่เกี่ย วข้องกั บชีวเคมี ในฐานะ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน การเขีย นรายงาน การนำเสนอ
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
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลำดับที่ 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. เลขในลำดับที่ 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
ชีวเคมีทางการแพทย์
3.8 เลข 7 หมายถึง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
3.9 เลข 8 หมายถึง
อื่นๆ
3.10 เลข 9 หมายถึง
สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาอิสระ ฝึกงาน สหกิจศึกษา
4. เลขในลำดับที่ 6

หมายถึง

ลำดับวิชาของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35308001XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

31009024XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

2

นางสาวกนกกาญจน์ พรหม
น้อย *
นายกฤษชัย พูลเจริญ

วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

3

นายคมศักดิ์ พินธะ*

35605003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม..
วท.บ.

4

นางสาวชลธิดา เทพหินลัพ

35203000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

16406000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์*

36099005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
Biomedical Science
ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์/ พันธุ
ศาสตร์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Newcastle University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2546
2556
2543
2536

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559
2546
2542

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2548
2545
2556
2556
2549
2544

ปี
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นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35099014XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวิทยา ชัยวังเย็น

35705007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

7

8

9

นางสาวอรดา ชุมภูคำ*

35013006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นางสาวกนกทิพย์ เพชรรัตน์

16799000XXXXX

อาจารย์

11

นายจักรพงษ์ คนธรรม์*

36099002XXXXX

อาจารย์

12

นางสาวจุฑามาศ เทพมาลี

16099000XXXXX

อาจารย์

13

นายธนพัฒน์ แพ่งเกษร*

16001004XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
พยาบาลศาสตร์
Experimental
medicine/Life Sciences
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
Chemical Biology
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีววิทยา
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์

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

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Friedrich-Schiller University
of Jena, Jena, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imperial College London, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2555
2547
2537
2559
2546
2540
2557
2547
2543
2557
2550
2562
2548
2548
2561
2553
2548
2562
2555
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ลำดับ
14

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิจติยา สุวรรณสม

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
14403000XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

15

นายพิชญะ คำอ้าย

35304001XXXXX

อาจารย์

16

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท

36205000XXXXX

อาจารย์

17

นายอาทิตย์ ทิมอ่วม*

36303001XXXXX

อาจารย์

18

นายอำนาจ อ่อนสอาด*

11899000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

Dr.rer.medic.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม..
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Rerum medicinalium Charité – Universitätsmedizin
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีการเพาะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขยายพันธุ์สัตว์
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2562
2553
2549
2553
2547
2539
2553
2548
2562
2552
2548
2556
2550

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลั กสู ตรเน้น ให้นิสิตต้องมีก ารเรีย นทัก ษะปฏิบัติก ารที่เกี่ยวข้องกั บชีวเคมี และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติจริงที่สถานฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
โดยอาศัยทักษะการแก้ ปัญ หาโจทย์วิจัย (Project-based learning) กับงานที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งนิสิต
จะต้องสามารถปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีพัฒนาการตามวุฒิภาวะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โดยก่ อน ระหว่าง และหลั งปฏิบัติงาน มีก ารประเมินทัก ษะของนิสิต ในรูป แบบต่าง ๆ เช่น การสอบ
ประมวลความรูแ้ ละทักษะ การนำเสนอผลสะท้อนคิดจากประสบการณ์ทำงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย สามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎ ระเบียบของแหล่งฝึก
4.1.2 ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
4.1.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีวเคมี
4.1.4 สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ศกึ ษาไปบูรณาการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.5 สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.6 มีทักษะในการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดและวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (365390) เพื่อเรียนรู้ความหมาย
ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการต่างๆ ในการทำงานวิจัยตลอดจนประเมิน และการเรียนรูเ้ ทคนิคเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ และในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตที่มีความสนใจที่จะทำงานวิจัยด้านชีวเคมี
สามารถเลือกเรียนรายวิชา การศึกษาอิสระ (365492) เรียนรูก้ ระบวนการวางแผนการวิจัย การทำวิจัย
การวิเคราะห์ การแปลผลการวิ จัย การสรุป และนำเสนอผลการวิจัย โดยนิสิตจะได้ทำงานวิจัยตาม
ความสนใจและความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีขอบเขตการทำ
โครงงานที่สามารถทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เชิงชีวเคมีมาใช้ร่วมกับการนำสถิ ติมาใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการทำวิจัย และนำเสนอ
ผลงานด้วยวาจาและรูปเล่ม
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รายวิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระ (365492) การฝึ ก ทั ก ษะวิ จั ย ทางชี ว เคมี การทดลอง รวบรวม
วิเคราะห์ ตีความและสรุปและอภิปรายผลการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ตัง้ แต่การกำหนดปัญหา การ
ออกแบบโครงร่าง วางแผน และวิธีการวิจัย การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และการประมวลผลเพื่ อ ไขปั ญ หานั้ น ๆ โดยมี
ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการดำเนินงานและเวลาที่กำหนด
5.2.2 สามารถเขีย นรายงานวิจัย ที่มีแบบแผนเป็นสากล ทั้งในเรื่องการลำดับ ความ
การใช้ถ้อยสำนวนในการเขียน การใช้คำศัพท์ การอ้างอิง ตลอดจนรูป แบบของการ
พิมพ์
5.2.3 สามารถเสนอผลงานทางวิชาการด้ วยวาจาได้ เป็ น ผู้ พู ด ที่ มี ค วามรู้ สามารถ
อธิ บ ายให้ ผู้ฟั งเข้าใจได้ง่ายและอย่ างถู ก ต้ อ ง รู้จั ก ใช้ถ้ อยคำและภาษาที่ ดี สามารถ
เตรียมสื่อประกอบการนำเสนอให้ผู้ฟั งเกิดความสนใจได้ มีบุคลิก ภาพดีและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.2.4 มีค วามตระหนัก ในจรรยาบรรณการทำวิจั ย ให้ความสำคัญ กั บ ประโยชน์และ
คุณค่าของผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จำนวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และเรื่องทำงานวิจัยตามความสมัครใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษารายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การใช้สถิติ
ที่เหมาะสมให้นสิ ิตเข้าใจอย่างชัดเจน
5.5.3 นิสติ ทำภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการเขียนรายงานปัญหาพิเศษของนิสิต ให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด
5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่า ปัญหาพิเศษ
ของนิสิตโดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย
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5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการทำวิจัย และสนับสนุนส่งเสริม
ต่อไปแม้นิสติ จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพของโครงงานวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี้
5.6.1 คุณภาพของตัวรายงานปัญหาพิเศษ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 60
5.5.2 คุณภาพของการสอบปัญหาพิเศษปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบ
โครงงานวิจัยคิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 40
การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
S
หมายถึง
เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
U
หมายถึง
ไม่เป็นที่พอใจ ผลประเมินมีคะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 70
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
พิเศษ
1. ด้าน
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม วิ ช าทั ก ษะชีวิ ต ของมหาวิท ยาลั ย และรายวิ ช าต่ าง ๆ ใน
บุคลิกภาพ
หลักสูตร เช่น สัมมนา ระเบียบวิธีวิจั ย ซึ่งมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กั บ รายวิชาและแต่ล ะวิชาชีพ ผ่านการนำเสนองาน การทำงานกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ยั งมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการให้
ความรู้จากวิท ยากรที่มีค วามเชี่ยวชาญ การใช้กิ จกรรมของมหาวิท ยาลัย และคณะที่ ป ลูก ฝัง
ค่านิยมที่ดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ ทุติยนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ เพื่อ ให้นิสิตมีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อม
ตน ความอดทน ขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น มีความเคารพตนเอง ให้เกียรติผอู้ ื่นและมีน้ำใจต่อ
ผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2. ด้านสุขภาพ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม วิ ช าทั ก ษะชีวิ ต ของมหาวิท ยาลั ย และรายวิ ช าต่ าง ๆ ใน
หลั ก สู ต ร เช่น ชีว เคมี ก ารกี ฬ าและการออกกำลั งกาย กลไกทางชีวเคมี ของโรค ชีวเคมี เชิ ง
โภชนาการ ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน พิษวิทยาเชิง
ชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง ซึ่งมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ด้านสุขภาพให้กับผู้เรียนและสามารถเป็น
ผู้ น ำในการจั ด การสุ ข ภาพให้ กั บ ผู้ อื่ น ผ่ านการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า การจั ด ทำ
โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพและมหกรรมกีฬา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมไป
ถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีสุขนิสัย
และสุขภาพที่ดี
3. ด้าน
มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทักษะชีวิตและกลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
สุนทรียภาพ
สอดแทรกอัตลั ก ษณ์ ด้านสุ นทรียภาพให้กั บ ผู้เรีย น โดยผ่านกิจกรรมในรายวิชาที่สอดแทรก
ลักษณะการแสดงออกซึ่งความงามและสุนทรียภาพจากการจัดทำสื่อ การจัดทำโครงการที่อยู่
ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม รวมไปถึ งกิ จ กรรมที่ ส่งเสริม คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ไทย ทั้ งในระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อให้นิสิตเป็นผูม้ ีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน
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2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO 1 ผู้ เรี ย น 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ส า ม า ร ถ ใช้ ผู้ เรี ยนได้ มี กิ จกรรมการสื่ อสารและ 2. ประเมินทักษะการใช้ภาษาในสื่อสารทั้งในห้องเรียนและ
ภ าษ าใน ก าร การใช้ ภาษาอย่ างถู กต้ อง กิ จกรรม จากการนำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
สื่อสารได้อย่าง การนำเสนองาน/โครงงานที่ ใช้ทั กษะ 3. ประเมินบุคลิกภาพในการสือ่ สาร
มีประสิทธิภาพ ทางภาษาในการสื่ อสาร ทั้ งการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน
PLO 2 ผู้ เรี ย น 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้ 1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวัน
ส า ม า ร ถ ใช้ ผู้ เรี ยนมี โอกาสใช้ เทคโนโลยี ในการ และการทำงาน
เทคโนโลยี ยุ ค ทำงาน
2. ประเมิ นจากความถู ก ต้ องในการใช้ สารสนเทศและ
ดิ จิ ทั ลเพื่ อการ 2. ฝึกปฏิบัติโดยการมอบหมายงานที่ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูลหรือ
สื บ ค้ น แ ล ะ ต้ องอาศั ยการใช้ เทคโนโลยี ให้ เกิ ด วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ประโยชน์
3. ประเมิ นทั กษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทัน 3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นใน (Information, Media and Technology Skil s) ประกอบด้ วย การ
ชี วิ ต ประจำวั น และการทำงานใน รู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ
อนาคต
(Media Literacy
4. ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
PLO 3 ผู้ เ รี ย น 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสะท้อน
ส า ม า ร ถ ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน อยู่ การเรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล
จั ด ก า ร ชี วิ ต ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม ทั้ งเป็ นการ 2. ประเมิ นความรอบรู้ ทางด้ านสุ ขภาพ (Health Literacy)
ตนเองอย่ า งมี บรรยายแนวคิ ด ที่ ส ำคั ญ การทำ ความรอบรู้ ทางด้ านสั งคม (Social Literacy) ความรอบรู้
คุ ณ ธรรมและ กิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม ของ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Literacy) และความ
จริยธรรม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย (Activity Based รอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy)
Education)
3. ประเมิ นพฤติ กรรมทั กษะทางสังคมที่ ใช้ปฏิ สัมพั นธ์ กั บ
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ผู้อื่น (Soft skill) และมารยาทในการเข้าสังคม
ทางด้ านสุ ขภาพ (Health Literacy)
ความรอบรู้ ท างด้ านสั งคม (Social
Literacy) ค ว า ม ร อ บ รู้ ท า ง ด้ า น
สิ่ งแวดล้ อม (Environmental Literacy)
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PLO

PLO 4 ผู้ เรี ย น
สามารถทำงาน
ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น
และแสดงออก
ถึ งคุ ณลั กษณะ
ค ว า ม เ ป็ น
พ ล เมื อ งที่ มี
คุ ณ ค่ า ข อ ง
สั งคมไทยและ
สังคมโลก

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
และ ความรอบรู้ ท างด้ า นการเงิ น
(Financial Literacy) ในรูปแบบของการ
บรรยายแนวคิ ดที่ สำคั ญ ให้ ความรู้
ส่ งเสริ มให้ เกิ ดกระบวนการคิ ด และ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะโดย
ใช้ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใ น
ชี วิ ต ประจำวั น ของผู้ เรี ยน รวมทั้ ง
สามารถเสนอแนวคิ ดในการจั ดการ
ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่เกิด
จากความคิดของผู้เรียนในการ
แก้ปัญหาของตนเอง
1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
บู ร ณาการความรู้ ม าใช้ ในการทำ
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community
Based Learning) เพื่ อทำให้ เกิดการ
ทำงานร่วมกันของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การทำงานเป็ นที ม ใช้ ทั กษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ตระหนั กในคุ ณค่ าและความสำคั ญ
ของเอกลักษณ์ ที่ดีงามของสังคมไทย
โดยเป็ นการเรี ยนรู้ ใช้ปั ญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Education) จากชุ มชน
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ
นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(Creative Thinking)

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินทั กษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
(Social and Cross-Cultural Skil s) โดยผ่ านการทำงานเป็ นที ม
ในฐานะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินทั กษะในการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็ นปั ญหาทางด้ าน สุ ขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมิ นจากการสะท้ อนคิ ด การอภิ ปราย และการ
นำเสนอแนวคิด

PLO 5 ผู้ เรี ย น 1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทั้ งรู ปแบบ ประเมินความรู้พืน้ ฐานจาก
ส า ม า ร ถ บรรยายและปฏิ บั ติ การให้ ผู้ เรี ยนมี 1. การสอบแบบปรนัย
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อ ธิ บ า ย
ห ลั ก ก า ร
พื้ น ฐ า น ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์
และชีวเคมีได้
PLO 6 ผู้ เ รี ย น
ส าม ารถ
ติ ด ต า ม อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ที่
ทั น ส มั ย ด้ า น
ชี ว เ ค มี แ ล ะ
ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องในยุค
โล ก าภิ วั ฒ น์
และปรั บ ใช้ ใ น
ก า ร พั ฒ น า
ตนเองได้

PLO 7 ผู้เรียน
สามารถใช้
เครื่องมือและ
ปฏิบัตงิ านที่

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
ส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
ผสมผสาน เช่น การสืบค้น การศึกษา
ด้ วยตนเอง การอภิ ปรายร่ วมกั นใน
ประเด็นสำคัญและถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้อ่นื โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การ
ทำรายงานหรือสรุปเนื้อหา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
เกิดการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ (Growth mindset)
โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
หรื อ กรณี ศึ ก ษาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แ ละสรปุ ป ระเด็ น
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเองและสั งคม
เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมี แนวคิ ดความ
เป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurs
mindset) โดยใช้ กระบวนการคิ ดเชิ ง
ออกแบบ (Design Thinking) ในการ
เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
รูปแบบของตัวต้นแบบ (Prototype) ที่
เกิ ด จ าก ปั ญ ห าก ารด ำรงชี วิ ต
ประจำวัน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
และทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานและ
ทั ก ษะเฉพาะด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวเคมี ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ วนร่ วมโดยใช้

กลยุทธ์การประเมินผล
2. การสอบแบบอัตนัย
3. การสอบแบบปากเปล่า
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. การสอบความรู้รวบยอด (comprehensive)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบแบ่ งระดั บคุ ณ ภาพ (rubric
score)
1. ประเมินความรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน
2. ประเมิ นจากการวิ เคราะห์ ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาการ
เรียนรู้ของตนเองและในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การอภิปราย และการนำเสนอ
แนวคิด

ประเมินความรู้ทักษะปฏิบัตกิ ารจาก
1. การสอบทักษะปฏิบัติ
2. การสอบแบบปากเปล่า
3. การสอบแบบปรนัย
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เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทาง
ชีวเคมีได้

PLO8 ผู้เรียน
สามารถค้นหา
สาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพ
อนามัยและ
เสนอแนว
ทางแก้ไขโดย
ใช้หลักการทาง
ชีวเคมีได้
PLO 9 ผู้เรียน
สามารถ
ออกแบบ
นวัตกรรมทาง
วิชาชีพด้วย
กระบวนการ
คิดเชิง
ออกแบบ และ
ใช้
กระบวนการวิ
จัยทางชีวเคมี
ในการเสนอ
แนวคิดเพื่อ
การพัฒนา
ชุมชนได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบผสมผสาน
เช่ น ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการ การลงมือปฏิบัติ การ
ถ่ า ยทอดทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร มี ก าร
สืบ ค้ น และนำเสนอข้อ มู ลเกี่ย วกั บ
เค รื่ อ งมื อ ห รื อ เท ค นิ ค ขั้ น สู งที่
ทันสมัยตามสภาวการณ์โลก
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยให้
ผู้ เรี ย นมี ส่ วนร่ ว ม เช่ น การเรี ย นรู้
กรณี ศึกษ าของปั ญ หาสุ ข ภ าพ
อนามัย การศึก ษาด้วยตนเองและ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ ผู้ อ่ื น โดยการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออภิป ราย
ในประเด็ น สำคั ญ การสั ม มนา
แลกเปลี่ยนความรู้ การทำรายงาน
หรือสรุปเนื้อหา
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง ห ม ว ด
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและวิ ช าชี พ
สร้างสรรค์แนวคิดผ่านกระบวนการ
คิด เชิ งออกแบบ (Design Thinking)
ด้ ว ยการท ำงานเป็ นทีม เพื่ อให้
ผู้ เ รี ย นได้ เ สนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ใน
รู ป แ บ บ ข อ งโค ร งง า น (Project
Based Education) ต ล อ ด จ น
ออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้
ประโยชน์ได้
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ เสนอ
แ น วคิ ด ต่ อ ก ารจั ด ก าร ปั ญ ห า
(Problem-based learning) จากการ

กลยุทธ์การประเมินผล
4. การสอบแบบอัตนัย
5. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
6. การสอบความรู้รวบยอด (comprehensive)
7. เกณฑ์การให้คะแนนแบบแบ่งระดับคุณภาพ

ประเมินทักษะการค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขจาก
1. การสอบแบบปรนัย
2. การสอบแบบอัตนัย
3. การสอบแบบปากเปล่า
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. การสอบความรู้รวบยอด (comprehensive)
6. เกณฑ์การให้คะแนนแบบแบ่งระดับคุณภาพ
7. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การนำเสนอในที่ประชุมชน
1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ
ประกอบด้ วย การ เข้ าใจปั ญ หา การกำหนดปั ญ หาให้
ชัดเจน การระดมความคิดการสร้างต้นแบบที่เลือก และ
การทดสอบ
2. ประเมิ นผลลั พธ์ การเรี ยนรู้ ผ่ านทั กษะการเรี ยนรู้ และ
นวั ตกรรม (4Cs) ประกอบด้ วย การคิ ดวิ เคราะห์ (Critical
Thinking) ก ารสื่ อ ส าร (Communication) ก าร ร่ วม มื อ
(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3. การได้โจทย์หรือปัญหาจากชุมชน
4. การได้โจทย์หรือปัญหาของชุมชน
5. แนวทางการแก้ปั ญหาหรือแนวคิดเพื่อการพั ฒนาโดย
การใช้ความรู้ทางชีวเคมีที่เสนอโดยผู้เรียน
6. แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
7. การประเมินแบบสะท้อนคิด
8. มีชิน้ งานต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้
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เรียนรู้
เข้า ไปมี ส่วนร่ วมกั บ ชุ ม ชน การรั บ 9. การประเมินตนเอง (Self assessment)
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การค้นหา 10. เกณฑ์การให้คะแนนแบบแบ่งระดับคุณภาพ
ปั ญ หาจากชุ ม ชน การเสนอแนว
ท า งก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร เส น อ
นโยบาย หรือชิ้นงานกลับสู่ชุมชน
3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยให้
ผู้ เรี ย น ป ระยุ ก ต์ ใช้ค วาม รู้ เ พื่ อ
แก้ปัญหาโจทย์วิจัย (Project-based
learning) เ ช่ น ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรม การตั้งโจทย์วิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย การทำโครงร่าง
การวิจั ย การทดลอง การรายงาน
ผลการวิจัย
4. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยให้
ผู้ เ รี ย นได้ น ำความรู้ แ ละทั ก ษ ะ
ปฏิบัติการทางชีวเคมีพื้นฐานมาต่อ
ยอดร่วมกับองค์ความรู้ทางชีวเคมีที่
ทั น สมั ย ตามสภาวการณ์ โลกผ่ า น
ก ร ะบ วน ก ารคิ ด เชิงอ อ ก แ บ บ
(Design thinking) เช่ น การสร้ า ง
ต้ น แบ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบ ริ ก าร
(Prototype) ก า ร อ อ ก แ บ บ เชิ ง
นโยบาย นำเสนอการออกแบบ
ชิน้ งานอย่างสร้างสรรค์
5. จั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ผ่ า นการ
จำลองการทำงานจริ ง ด้ ว ยการ
ปฏิบัติ สหกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง
ๆ ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หลั ก สู ต ร
หรือฝึ ก ฝนการวิจั ยด้ วยการศึก ษา
อิสระ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม

PLO 3

PLO 4

✓
✓
✓
✓

✓
✓

PLO 5

PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✓

✓

✓

✓
✓

3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

PLO 3

PLO 4

✓

✓
✓

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตาม บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม
ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

✓

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกีย่ วข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติ และแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

PLO7

PLO8

PLO9

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 6

✓

(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.สุนทรียภาพ

PLO 5

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
001102
001103
001104
001205

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ชีวติ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ

กลุ่มเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
ยุคดิจิทลั
002101
002102
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
003102

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
ยุคดิจิทัล
ความฉลาดทางดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ
ชีวติ
การพัฒนาทักษะและการ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
003203
003204
003305
003306
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา
เรียนรู้ตลอดชีวติ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง
สังคม
การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
บูรณาการความรู้สู่
นวัตกรรมทางวิชาชีพ

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

ชื่อรายวิชา

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
241111

คณิตศาสตร์ 1

243101

ชีววิทยาทั่วไป

วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
146200

PLO 1

242103

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

242111

เคมีเชิงฟิสิกส์และการ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา

242120

ประยุกต์
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ

361101

จุลชีววิทยาทั่วไป

กลุ่มวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
365120

365223

ชีวเคมีพันธุศาสตร์

365224

เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี

365240
365260

เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณู
ชีววิทยา
เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ

365261

กลไกทางชีวเคมีของโรค

365270

ชีวเคมีเทคโนโลยี

365330

ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี

365341

เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์

365342

พันธุวศิ วกรรม

365351

ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ
ชีวเคมีของภาวะเครียด
ออกซิเดชัน

365362

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9
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365121

ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของ
เซลล์
หลักการของชีวเคมี

PLO 1

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
365380

ชื่อวิชา
การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์

365381

ทักษะการสื่อสารเชิง
วิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวิธีวิจัย

365390
365443
365491

การพัฒนาทักษะปฏิบัตกิ าร
ทางชีวเคมีสู่อาชีพ
สัมมนา

365492

การศึกษาอิสระ

365493

การฝึกงาน

365494

สหกิจศึกษา

วิชาเอกเลือก
365331
365332
365333
365334
365336
365430

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรมเชิงชีวเคมี
ชีวเคมีของสุขภาวะและการ
มีอายุยนื
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
ชีวสารสนเทศศาสตร์ทาง
การแพทย์
เทคโนโลยีโอมิกส์
โภชนพันธุศาสตร์และโภชน
จีโนมิกส์
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
365435

365439

ชื่อวิชา
เทคนิคทางวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
ในงานชีวเคมี
ชีวเคมีการกีฬาและการ
ออกกำลังกาย
พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการ
เกิดมะเร็ง
ชีวเคมีของเวชสำอาง

รายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้
สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
365210

ชีวเคมีเบือ้ งต้น

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น

365212

ชีวเคมีพนื้ ฐาน

365215

ชีวเคมีทั่วไป

365216
365217

ชีววิทยาของเซลล์และ
เนื้อเยื่อ
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

365218

ชีวเคมีการกีฬาพื้นฐาน

365219

ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป

365437
365438

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9
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72
คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทำงาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
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(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งคณะและนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน
2.1.3 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน
ข้อสอบ
2.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูห้ รือไม่
2.1.5 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการ
2.1.6 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม
ร้อ ยละของรายวิชาที่ ก ำหนด มีก ารพิ จารณาความสอดคล้อ งของเครื่อ งมือ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงผลงานของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนิสิตสำเร็จการศึกษาดำเนินการโดยการติ ดตาม
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และนำผลที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั กสู ตรปริญ ญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่ อน 6 ภาคการศึก ษาปกติ สำหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
3. การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
5. ไม่ มีพั นธะเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การเงินหรือพั นธะอื่นใดกั บ มหาวิท ยาลั ย และเป็ นไปตามเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไป
ตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี ความรู้
และเข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะเพื่อชี้แจงหลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่างๆทั้งภายในคณะและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีการมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
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
ความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนิสติ ในทุกด้าน
2.1.2 อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
2.1.3 อาจารย์ มีงานวิจัยเพื่อพัฒ นาศักยภาพในการเรีย นการสอนนิสิตให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในงานวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 มีการบริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้านชีวเคมี
เพื่อให้มคี วามรูท้ ี่ทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2 มีการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์
2.2.3 เพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
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2.2.4 อาจารย์นำความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการแก่
ชุมชน
2.2.5 พัฒนาและสนับสนุนการเขียนตำรา หนังสือ การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2.6 ส่งเสริม กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้
อาจารย์มีตำแหน่งวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
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 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลหลักสูตร ปรับปรุงหรือเสนอ
ปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
1.3 จัดอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและอาจารย์ผสู้ อน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกำหนด
1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
1.6 จัดระบบและดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.7 กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
1.8 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ งระบบและนำผลการประเมิ น ไปใช้ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. บัณฑิต
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ หลัก สูตรชีวเคมีจะมีระบบการติดตามบัณ ฑิต หลังจากสำเร็จ
การศึ ก ษา และสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี รวมถึ งมี ก ารติ ดตามแผนกำลั งความ
ต้องการของสังคมในสาขาวิชาชีวเคมี
3. นิสิต
การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตโดยอัตราส่วนของ
อาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.1.2 มีการจัดบริการการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (office hours) เพื่อให้
นิสติ เข้าปรึกษาได้
3.1.3 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง เช่น
เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา แหล่ ง งาน และศึ ก ษาต่ อ รวมถึ ง สิ่ ง อำนวยความสะดวกต่ อ
กระบวนการเรียนการสอน
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3.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ความ
พร้อมด้านสารสนเทศ ห้ อ งสมุด รวมถึ ง การให้บ ริก ารโดยมี นัก วิชาการศึก ษา (ด้ าน
กิ จ การนิ สิ ต ) เป็ น ผู้ ช่ ว ยดำเนิ น การ ตลอดจนนำผลการประเมิ 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 คำร้อ งขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบและการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการ
รับอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาชีวเคมี ก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้
4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาชีวเคมี/สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะ
กำหนด
4.1.2 เข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ และ/หรื อ นำเสนอผลงานวิ จั ย /ทดสอบการสอน ต่ อ
คณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชาส่วนใหญ่มีม ติเห็นชอบให้รับเป็น
อาจารย์ได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร ดังนี้
4.2.1 จัด ให้ อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตร อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิชา และผู้ สอน
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให้ ค วาม
เห็นชอบในการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา
4.2.2 มีการนำผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต มาพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษจะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะอย่างน้อยวิชา
ละ 3 ชั่วโมง
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4.3.2 การคั ด เลือกอาจารย์ พิ เศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่ อนเปิดภาคการศึก ษา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผล
การประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญ มาสอนแล้ว ร่วมกับอาจารย์
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
มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี
หลั กสู ตร วท.บ. ชีวเคมี มีก ารดำเนินการผ่านกรรมการชุดต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนด จนได้ รับ การอนุ มัติ เผยแพร่ ว่ าเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563) และทำการปรับปรุงในปีพ.ศ.
2564 เพื่อนำมาใช้สำหรับนิสิตภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของนิสิตที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรด้านต่างๆ โดยมีการกำหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ชีวเคมีดังนี้
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลเพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรูเ้ ท่าทัน
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักการพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และชีวเคมีได้
PLO6 ผู้ เ รี ย นสามารถติ ด ตามองค์ ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย ด้ า นชี ว เคมี แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ และปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถใช้เครื่องมือและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวเคมีได้
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัยและเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการ
ทางชีวเคมีได้
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและใช้
กระบวนการวิจัยทางชีวเคมีในการเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนได้
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5.2 การเรียนการสอน
หลักสูตรได้กำหนดโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมของสัดส่วนการเรียนรู้ใน
หมวดวิชาต่างๆ หลั กสู ตรได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ประกอบไปด้วยหมวด
ศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมเป็น 127 หน่วยกิต ดังตาราง
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 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
-

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ.2565
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

128 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเน้นภาคทฤษฎี
เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และชีวเคมี ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ งรูปแบบบรรยายและให้ผู้เรียนมีส่ วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์ การสอนแบบผสมผสาน เช่น การสืบค้น
การศึกษาด้วยตนเองและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การทำรายงานหรือสรุปเนื้อหา
สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญ หาด้วยหลักการทางชีวเคมีได้ ทาง
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น การเรียนรู้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญ การสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ การทำรายงานหรือสรุปเนื้อหา
- กลุ่มวิชาเน้นภาคปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ใช้ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตร์ และชี วเคมี ได้ ทางหลั ก สู ต รได้ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการพืน้ ฐานทั้งรูปแบบบรรยายและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบผสมผสาน เช่น การสาธิต การศึกษากระบวนการ การลงมือปฏิบัติ สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ใช้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะด้ า นชี ว เคมี ไ ด้ ทางหลั ก สู ต รได้ จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทั กษะ
ปฏิบัติการเฉพาะด้านชีวเคมี เช่น การสาธิต การศึกษากระบวนการ การลงมือปฏิบัติ การถ่ายทอดทักษะ
ปฏิบัติการ มีการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรือเทคนิคขั้นสูงที่ทันสมัยตามสภาวการณ์โลก
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- กลุ่มวิชาประยุกต์และต่อยอดความรู้
เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้หลักการทางชีวเคมีเพื่อแก้ปัญหาได้ ทางหลักสูตรได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา (Problem-based learning) เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
การค้นหาปัญหาจากชุมชน การระดมความคิด การเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น การเสนอแนวทาง นโยบาย หรือชิน้ งาน กลับสู่ชุมชน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผเู้ รียนประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัย (Project-based learning) เช่น การทบทวนวรรณกรรม การตั้งโจทย์วิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย การทำโครงร่างการวิจัย การทดลอง การรายงานผลการวิจัย
เพื่อให้นิสิตสามารถต่อยอดองค์ความรู้ทางชีวเคมีได้ ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีวเคมีพื้นฐานมาต่อยอดร่วมกับองค์ความรู้ทางชีวเคมีที่ทันสมัย
ตามสภาวการณ์โลกผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เช่น การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Prototype) การออกแบบเชิงนโยบาย นำเสนอการออกแบบชิน้ งานอย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่ านการจำลองการทำงานจริงด้ วยการปฏิ บั ติสหกิ จร่วมกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ มีความร่วมมื อกั บ
หลักสูตร หรือฝึกฝนการวิจัยด้วยการศึกษาอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ได้กำหนดให้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามข้อบังคั บ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 ว่าด้วยเรื่องการ
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
มหาวิท ยาลั ย พะเยา หรือผ่านการคั ด เลือกตามเกณฑ์ก 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 ารตัด เกรดเป็ นไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
พะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องการวัดและการประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มวิชาเน้นภาคทฤษฎี
เพื่อให้นิสิต เข้าใจหลัก การพื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์และชีวเคมี ทางหลักสูตรใช้ก ารประเมิน
ความรู้โดยการสอบแบบปรนัย การสอบแบบอัตนัย การสอบแบบปากเปล่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การประเมินแบบ rubric score ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ สำหรับ การเรีย นระดับ สูงขึ้น เพื่อให้นิสิต
สามารถวิเคราะห์ปั ญ หาด้ว ยหลั ก การทางชีวเคมีได้ ทางหลัก สูตรใช้ก ารประเมินทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาจาก การสอบแบบปรนัย การสอบแบบอัตนัย การสอบแบบปากเปล่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การสอบความรู้รวบยอด (comprehensive) การประเมินแบบ rubric score ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ และ
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยในระดับคณะ
- กลุ่มวิชาเน้นภาคปฏิบัติ
เพื่อให้นิสิตใช้ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และชีวเคมีได้ ทางหลักสูตรใช้การประเมิน
ความรู้ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานจาก การสอบทักษะปฏิบัติ การสอบแบบปากเปล่า การสอบแบบปรนัย การ
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สอบแบบอัตนัย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การประเมินแบบ rubric score ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้
สำหรับ การเรีย นระดั บ สู งขึ้น เพื่ อให้ นิสิ ต สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาด้ วยหลั ก การทางชีวเคมี ได้ ทาง
หลักสูตรใช้ ประเมินความรู้ทักษะปฏิบัติการเฉพาะทางจาก การสอบทักษะปฏิบัติ การสอบแบบปากเปล่า
การสอบแบบปรนัย การสอบแบบอัตนัย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการประเมินแบบ rubric score
ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้
- กลุ่มวิชาประยุกต์และต่อยอดความรู้
เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้หลักการทางชีวเคมีเพื่อแก้ปัญหาได้ ทางหลักสูตรใช้การประเมินทักษะการ
ประยุ กต์ ความรู้จาก การได้ โจทย์ หรือปั ญหา การได้ แนวทางการแก้ ปั ญหาโดยอาศั ยความรู้ ทางชีวเคมี
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินแบบ rubric score ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ การ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อยในระดับคณะ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถต่อยอด
องค์ความรู้ทางชีวเคมีได้ ทางหลักสูตรใช้การประเมินความสามารถต่อยอดองค์ความรู้ทางชีวเคมีจาก การ
สังเกตกระบวนการคิดการออกแบบงานที่ได้รับมอบหมาย การติดตามประเมินพัฒนาการ การประเมินแบบ
สะท้อนคิด มีชิ้นงานต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ นำเสนอการออกแบบชิ้นงาน การประเมินตนเอง (Self
assessment) การประเมินแบบ rubric score ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
อย่างน้อยในระดับคณะ
นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบผลการประเมิ น (ผลการสอบ) โดยหากมี ข้อ สงสั ย นิ สิ ต
สามารถอุทธรณ์ขอดูคะแนนสอบได้ อาศัยระบบการยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (UP.1) ยื่น
ผ่านระบบที่ดำเนินการโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปรายการหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินงานตามที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส ำรวจความต้ อ งการทรั พ ยากรการศึ ก ษาเพื่ อ วางแผน
งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ จัดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่ อ
มหาวิท ยาลั ย เพื่อจั ด ซื้อตำรา วารสาร โสตทัศนูป กรณ์ วัสดุครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ สื่อและอุป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ส ำรวจและดำเนินการให้มีหนังสือ ตำรา วารสาร และระบบ
สืบ ค้นข้อมูล รวมทั้งมีอุป กรณ์ ที่ใช้สนับ สนุนการจัดการเรีย นการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จัด ทำการสำรวจความต้องการและนำผลการสำรวจมาวาง
แผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางใน
การจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่ นๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ
ด้วย สำหรับ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันได้รับ การจัดสรรจากคณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ เป็ น คอมพิ ว เตอร์ พ กพาจำนวน 10 เครื่ อ ง สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ ที่ มี ป ระจำ
ห้องปฏิบัติการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ และได้มีแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาในแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ ปีล ะ 5 เครื่อง เพื่อนำมาใช้สนับ สนุนการเรีย นการสอน เช่น รายวิชาชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ทางการแพทย์ ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน ชีวเคมี
ของเวชสำอาง สัมมนา และระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดให้
มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น โปรแกรม Microsoft teams โปรแกรม Zoom และ LMS เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านการบริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากการประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์
6.4.2 มีก ารประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริก ารที่เหมาะสมด้านห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต โดยนิสิตและอาจารย์
6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ เรื่องประปา ไฟฟ้า
ระบบกำจัด ของเสีย การจัด การขยะ รวมทั้ งมีระบบและอุป กรณ์ ป้ องกั นอัค คีภั ย ใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.4.5 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
การจัดการทรัพยากรต่อไป
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจำนวน
ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป
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งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบุคคลให้พอเพียงกับความ
ต้องการเพื่อให้การดำเนินงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรูต้ รงสายงาน เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยสอน 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
สาระสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษา 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
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทกี่ ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตั วบ่ งชี้ ที่ 1-5) มี ผลดำเนินการบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมี จำนวนตั วบ่ งชี้ ที่มี ผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดนโยบายการประเมิ น และการปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ ก ารสอน
รายวิชาโดยพิจารณาจากผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจารย์ผสู้ อนต้องประเมินผูเ้ รียนในทุก
หั ว ข้ อ การเรี ย นรู้ จ ากการทดสอบด้ วยวิ ธี ก ารต่ างๆ เช่ น การสอบย่ อ ย การสั งเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ และนำ
ข้อมูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดการประเมินผลการสอนประจำปีโดยมีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
1.1.4 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อปรับปรุง
กลยุท ธ์ก ารสอนในทุก รายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุ ก ภาคการศึก ษา จะได้เป็ น
แนวทางในการวางกลยุทธ์การสอนในการสอนต่อไป
1.1.5 จัดระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประจำปี โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุป
และนำผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่ อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
1.1.7 การสอบประเมินทักษะความรู้ก่อนและหลังการเรียนการสอน (Pre-test, Posttest)
1.1.8 ประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ของผู้เรีย นตามผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ของรายวิชา (CLO) เช่น
ประเมินทักษะปฏิบัติการด้วยเกณฑ์ที่รายวิชากำหนดไว้
1.1.9 แบบประเมินผลการสอนผ่านระบบ REG หรือแบบสอบถามอื่น ๆ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
1.2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์
ผลของหลักสูตร
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1.2.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านโดยนิสิต ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์
การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่ อการสอนในทุก รายวิชา โดยแบบประเมินการสอน
ออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของสำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถประมวลผลและแสดงผลเฉพาะบุคคลหรือแก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปวางแนวทาง
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้
1.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุป
และนำผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
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 นำผลการประเมิ น มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.4 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน และจากผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบประเมิน และประเมินอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร เพื่อนำ
ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.5 สรุป ผลการประเมิ นหลั ก สู ตรในภาพรวมและจัด ทำข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกำหนดให้ ใ ช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา AUN QA ในการประเมิ น ผลการ
ดำเนิ นงานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร โดยยึ ดตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรีและตั วบ่ งชี้ที่
กำหนดของหลักสูตรในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรและจั ดทำเป็นรายงานเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร (จัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตร) ต่อ
อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมินและเสนอข้อเสนอแนะในการ
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2,2,2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 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
-

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ.2565
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

128 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
30

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5) 001101
Usage of Thai Language
การสื่อ สารด้ วยคำ วลี การแต่ ง ประโยค สำนวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง
และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ
แสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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 usage of appropriate Thai
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001102
Ready English
คำศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภาษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม
ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ 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
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง
โรงแรม ผ่ านอิ น เทอร์เน็ ต การโทรศั พ ท์ ในการสื่ อ สาร
ระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ าย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and
writing, vocabularies and English grammar for different situations
in communication and effectiveness in international context

30

หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
ปรับชื่อ
Thai Language in Daily Life
หน่วยกิต
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร
และ
และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร การสื่อสารใน คำอธิบาย
ชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
รายวิชา
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภ าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน การผลิตผลงาน
เชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

ปรับชื่อ
หน่วยกิต
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
3(2-2-5)
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษขั้น
พื้น ฐาน หลั ก การใช้ภ าษาอังกฤษด้า นการฟัง พูด อ่า น
เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน
ในชีวิตประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary,
expressions, phrases and grammar, English usage in
listening, speaking, reading and writing for
communicating basic information regarding self and
others in daily life context

ปรับชื่อ
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

108
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001204

30

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ
ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก
สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง
การตี ค วามและการนำเสนอข้อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
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
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พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คำศัพ ท์ สำนวน วลีแ ละไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษขั้น
กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases
and grammar, English usage in listening, speaking, reading and
writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
สื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking, reading
and writing for communicating in academic and
professional contexts
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รายวิชา
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ระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง
กับประชาธิป ไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก
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(3-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ
และค วาม รุ น แรงในสั งค ม พ หุ วั ฒ นธรรม กระแส
การเปลี่ ยนแปลงในสั งคมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ยน
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 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
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้ นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และ
ระบบเครื อข่ าย นวั ตกรรมของเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล ธุ รกรรม
พาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนั กงานอัตโนมัติ
และโปรแกรมประยุ กต์ เพื่ อการผลิ ตสื่ อผสม การสื บ ค้ น
คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่าง
มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิด ด้านสุ ข ภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุ ขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนก ารรั บ ป ระท านอาห ารเพื่ อสุ ข ภ าพ
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30
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับ สุข ภาพ นั นทนาการและการออกกำลั งกาย
โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ อุ บั ติ เ หตุ ท าง
จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน
และการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร
รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
การสร้างแรงบั น ดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผนการดำเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่ืน
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดำเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 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 economy,thinking system,
positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
การสร้างแรงบั น ดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผนการดำเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่ืน
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดำเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 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 economy,thinking system,
positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

3(2-2-5)

Socialized Personality
ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development,
personality development of physical, verbal, mind,
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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 cont
002101

002102

003101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Age
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อิ น เทอร์เน็ ต ซอฟแวร์ส ำนั ก งาน หลั ก การทำธุ รกรรม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic commerce,
usage of computer and internet technology, usage of
office software
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จริย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมา
ใช้แ ละนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี จริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและ
การสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning
information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and
presentation, ethical communication according to laws
concerning information technology and communication
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวติ บนความหลากหลายทาง
สัง คมและวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต พื้น ถิ่น
พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการ
สิ่ง แวดล้อ มเพื่ อ การดำรงชี วิต ในสั งคมและชุ ม ชน การ
จัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่
ของตนเองในการทำงานร่วมกับ ผู้อ่ืน การโน้ม น้าวและ
การจู ง ใจผู้ อ่ื น การแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมทางด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Life philosophy, living on social and cultural
diversity, history and local way of life, Phayao studies,
aesthetics of living, environmental management for
earning a living, physical health, mental health
management, roles and duties in cooperative works,
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persuasion, proper code of morality and ethics, laws in
daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5) รายวิชา
Lifelong Learning Skills
ใหม่
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลัก การ
ทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และแนวคิดเพื่อการเติบ โต การพัฒ นาทั กษะทางสั งคม
บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออกในสั ง คม ทั ก ษะการคิ ด
ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ทั ก ษะการสื่อสาร และทั ก ษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงิน
ส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and
analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth mindset,
development of social skills, personality and expression
in society, thinking skills, creative thinking,
communication skills and lifelong learning for future,
personal financial skil
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2) รายวิชา
Collaborative Learning for Society Creation
ใหม่
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ของชุ ม ชน การทำงานร่วมกัน เป็ น ทีม จิต วิท ยา
การทำงานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่ ส าธารณะ การ
วางแผน การกำหนดกลยุท ธ์ และ การดำเนิน การตาม
แผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตาม
กฎหมายในการดำรงชีวติ ในสังคม การร่วมมือและปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
ความสำคัญ ของเอกลั ก ษณ์ ที่ดีง ามของสั งคมไทย การ
ยอมรั บ ในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมและให้ ค วาม
เคารพผู้อื่น
Community learning skills, study of the culture
and way of life of the community, collaboration,
psychology of collaboration, public expression, planning,
strategy formulating and implementing plan in
collaborative works, human rights and obligation,
cooperation and adaptability to changing environment,
responsible citizens, awareness of value and importance
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of Thai identity, acceptance of cultural diversity and
respect for others
003204 การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ของตนเอง ความปลอดภั ยในการดำรงชีวิต การค้นหา
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน การวางแผนและดำเนิ น
โครงการทางด้า นสุ ข ภาพ สิ่ง แวดล้อม ในชุม ชนแบบมี
ส่ วนร่วม ความเป็ น ผู้ น ำด้ า นสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้อม และ
ชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems,
safety in living, searching for community’s environmental
problems, collaborative planning and lauching environmental
health project in community, leadership in health,
environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
3(2-2-5)
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทั ล
การวางแผนแล ะท ำธุ ร ก รรม ท างการเงิ น ส ำห รั บ
ผู้ประกอบการคุณสมบั ติของการเป็น ผู้ประกอบการยุค
ดิจิทั ล การใช้เครื่อ งมื อวัด สำหรับ ผู้ ป ระกอบการในยุ ค
ดิจิทั ล กระบวนการคิด เชิง ออกแบบ แนวคิด การสร้า ง
ผลงานด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial
planning and transaction for entrepreneurs, qualities of digital
age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing
new products using design thinking process, ethics for digital
age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การ
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์
แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general
education courses for professional activities, designing
and developing professional innovation using design
thinking process, creating concepts of professional
innovations
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สาระที่
ปรับปรุง

2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
43 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต 2.1.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
3(2-2-5)
คงเดิม
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
Mathematics I
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ แ ละ
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น อดิ ศั ย การ
ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
อนุพันธ์และปริพันธ์
Limit and continuity of functions, derivatives and
Limits and continuity of functions, derivatives and
integral of algebraic and transcendental functions,
integral of algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integral
applications of derivatives and integrals
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
ปิด
Mathematics II
รายวิชา
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัด
เชิงขั้ว ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง
Techniques of integration, improper integral, polar
coordinate system, sequences and series of real
numbers, power series
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
ปิด
Principle of Chemistry
รายวิชา
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ ออดิก
พัน ธะเคมี แ ละโครงสร้า งโมเลกุล ปริม าณสารสั ม พั น ธ์
ปฏิกิ ริย าเคมี ก๊า ซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ
หพลศาสตร์ เบื้ อ งต้ น จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reaction, gases,
solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and base
electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8) ปรับ ชื่อ
Biology I
General Biology
และ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ คำอธิบาย
และสารเคมีของชีวิตเซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
และสารเคมี ของชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ รายวิชา
วิวัฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่งมี ชีวิต โครงสร้า ง
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization
Scientific methodology, characteristics, organization and
and chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution,
evolution, biodiversity, structure and functions of plants
biodiversity, structures and functions of plants and animals,
and animals, ecology and behavior
ecology and behavior
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
43 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต 2.1.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ท ฤ ษ ฎี เซ ล ล์ ส ม บั ติ พื้ น ฐ า น ข อ งเซ ล ล์
องค์ ป ระกอบทางเคมี พื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต พลั ง งาน
ชีวภาพ การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิ
ซึ ม โค รงส ร้ า งแ ล ะห น้ าที่ ข อ งเยื่ อ หุ้ ม เซ ล ล์ แ ล ะ
องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม
สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ ความสั ม พั น ธ์ ข องเซลล์ แ ละออร์
แกเนลล์
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 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น
กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชนการเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น สมบั ติ ข องสสาร
กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและการสั่น เทอร์
โมไดนามิกส์ 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
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ ก า ร น ำ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้วยไคกำลั ง สอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for
health science, the application of statistics in daily life,
descriptive statistics, estimation and hypothesis test,

สาระที่
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สาระที่
ปรับปรุง

2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
43 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต 2.1.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
elementary analysis of variance, regression and
correlation analysis, chi-square test, the use of
statistical package program to analyze and interpret
the data
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2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
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 ทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ภาษาอั งกฤษในบริ บ ทที่ เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็น
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์
การพู ดและการเขียนที่มี ความเกี่ ยวข้ องกั บศาสตร์ที่นิ สิ ต
ที่นิสิตกำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคำศัพท์
กำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคำศัพท์
English in more specific contexts through
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill with
listening, speaking, reading, and writing skill with additions
additions of various speaking and writing topics
of various speaking and writing topics
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์
โมไดนามิ กส์ จลศาสตร์ เคมี การเรียกชื่อ การเตรี ยมและ
ปฏิ กิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอ
ลคี น แอลไคน์ ส ารประกอบอะโรมาติ ก แอลคิ ล เฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิ
ลิก และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding,
thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, preparation
and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes,
alkynes, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and
theirs derivatives, amines, and biomolecules
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
242111
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
Physical Chemistry and Applications
แก๊ สและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ ส สมบั ติ การถ่ ายเท
แก๊ สและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ ส สมบั ติการถ่ายเท ได้แก่
ได้ แ ก่ การแพร่ ผ่ า น ความหนื ด และการนำความร้ อ น
การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนำความร้อน แนวความคิด
แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนำไปประยุกต์
เกี่ ยวกั บ อุ ณ หพลศาสตร์ และการนำไปประยุ ก ต์ ระบบ
ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏ
องค์ ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค
ภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทร
สมดุ ลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็ กโทรไลต์
ไลต์ ทฤษฎี กรด-เบส ไฟฟ้ าเคมี สมดุ ล การเกาะกั นทาง
ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุล

คงเดิม

รายวิชา
ใหม่

คงเดิม

117

242120

242141

361101

โมเลกุ ลจลนศาสตร์เคมี และการประยุ กต์ ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ ยวกั บสารจำพวกพอลิ เมอร์ เคมี พื้ นผิ วได้แก่ แรงตึ งผิ ว
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
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์ โดยน้ ำ หนั ก การวิ เคราะห์ โดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธี
ทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางเคมี
วิเคราะห์ อั ล ตราไวโอเลตวิ สิ เบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี
อะตอมมิก แอบซอร์ปชั น สเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊ส โคร
มาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
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
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนำเคมี อิ น ทรี ย์ การจำแนกสารประกอบ
อินทรีย์ การเรียกขื่อ การเขียนสู ตรโครงสร้างและไอโซ
เมอร์ต่างๆ สมบั ติ ปฏิ กิริยาและกลไกของสารประกอบ
ชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะไรมาติก เฮทเทอโรไซ
คลิก แอลคิล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอมร์ เอมี น แอลดี
ไฮด์ 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

จลนศาสตร์เคมี และการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารจำพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของ
คอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena
such as diffusion, viscosity andthermal conductivity, ideas
about thermodynamics and its applications, pure substances
andmulticomponent systems, phase diagram, chemical
equilibrium, solutions of nonelectrolytes 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 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8) ปรับชื่อ
Quantitative Chemical Analysis
และ
บทนำเกี่ ยวกั บ เคมี วิ เคราะห์ การใช้ ส ถิ ติ ในทางเคมี คำอธิบาย
วิ เคราะห์ การวิ เคราะห์ โดยน้ ำหนั ก การวิ เคราะห์ โดย รายวิชา
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีทาง
โครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกั บเครื่องมื อทางเคมี วิเคราะห์
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบ
ซอร์พชั นสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊ สโครมาโทกราฟี และไฮ
เพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry, statistics for
analytical chemistry, 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
ปิด
รายวิชา

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์

คงเดิม
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อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ
ควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด หมวดหมู่ และพั น ธุ ศ าสตร์
ความสำคัญ ของจุลิน ทรีย์ ในด้ านอาหาร อุ ต สาหกรรม
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

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ
ควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด หมวดหมู่ และพั น ธุ ศ าสตร์
ความสำคัญ ของจุลิน ทรีย์ในด้ านอาหาร อุต สาหกรรม
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ

365222

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต

หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principles of Biochemistry
องค์ประกอบทางชีวเคมี ของเซลล์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของน้ำ สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบัติ
และหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิด และนิวคลีโอ
ไทด์ วิตามินและแร่ธ าตุ คุณ สมบั ติแ ละการทำงานของ
เอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุม
การแสดงออกของยี น เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา ชี ว
พลั ง งานศาสตร์ วิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม ของคาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
เมแทบอลิ ซึ ม การควบคุ ม การทำงานของฮอร์ โ มน
คุณ สมบั ติ ข องเยื่อ ชีว ภาพและการขนส่ ง ผ่า นเยื่ อเซลล์
การสื่อสัญญาณของเซลล์ และการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Cellular biochemical components, structure
and function of water, buffer solution, structures ,
properties and functions of carbohydrates, proteins,

2.2) กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ
53 หน่วยกิต
365120 ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์
2(2-0-4)
รายวิชา
Biomolecules and Cell Biology
ใหม่
ทฤษฎีกำเนิดสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ไอโซ
เมอร์ พันธะเคมี คุณสมบัติของน้ำ สารละลายบัพเฟอร์ สาร
ชีวโมเลกุล โพรแคริโอต ยูแคริโอต องค์ประกอบของเซลล์
โครโมโซม หน่ วยพั นธุ กรรม การแบ่ งเซลล์ การขนส่ งสาร
ผ่านเข้าออกเซลล์ สมดุลภายในเซลล์ การสื่อสัญญาณของ
เซลล์ การตายของเซลล์ เนือ้ เยื่อ ต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อ
Theories for the origin of life, organic and inorganic
compounds, isomers, properties of water, buffer,
biomolecules, prokaryotes, eukaryotes, cell components,
chromosome, genetic unit, gene and expression, cell cycle,
membrane transport, cellular homeostasis, cell signaling, cell
death, tissues, exocrine and endocrine glands
365121 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8) ปรับรหัส
Principles of Biochemistry
และ
องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ โครงสร้างและ คำอธิบาย
หน้ าที่ ของน้ ำ สารละลายบั ฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบั ติ และ รายวิชา
หน้าที่ ของคาร์โบไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตีน และกรดนิ วคลีอิ ก
วิตามิ นและแร่ธาตุ คุณสมบั ติและการทำงานของเอนไซม์
การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การควบคุ ม การ
แสดงออกของยี น เทคนิ คทางอณู ชี ววิ ท ยา ชี วพลั งงาน
ศาสตร์ วิ ถี เมแทบอลิ ซึ มของคาร์โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด
และนิ วคลี โอไทด์ ความสั มพั นธ์ ระหว่างวิ ถีเมแทบอลิ ซึ ม
การควบคุ มการทำงานของฮอร์ โมน คุ ณ สมบั ติ ของเยื่ อ
ชีวภาพและการขนส่ งผ่านเยื่อเซลล์ การสื่อสั ญญาณของ
เซลล์ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องแก้ว
ปริมาณและหน่ วย การเตรียมสารละลายและการเจือจาง
บั ฟเฟอร์ การทดสอบคุณสมบั ติ ทางเคมี เชิงคุ ณภาพและ
ปริมาณของสารชี วโมเลกุ ล เอนไซม์ และจลนศาสตร์ ของ
เอนไซม์
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lipids and nucleo t i d e s , 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 nucleo t i d e s ,
metabolic p a t h w a y interrelationships, hormona l
reg u latio ns, properties of biological membranes and
transport, cell signaling and biochem ical properties
testing for biomolecules

365323

เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวเคมี: ปิเปต เครื่อ งนึ่ ง ฆ่ าเชื้อ โครมาโทกราฟี เครื่อ ง
กรอง เครื่องสกัด เครื่องทำแห้งแบบสุญ ญากาศ เครื่อง
กลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ย ง เครื่องปั่นเหวี่ยง
ความเร็ ว สู ง ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ หลั ก เกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) ระบบมาตรฐานไอเอสโอ
การจัดการและการบำบัดของเสีย
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

365324

โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
3(2-3-6)
Biochemical Disorders and Diseases
ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุลกับ
โรค แ ล ะ ค วาม ผิ ด ป ก ติ ท างเม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ได้ แ ก่
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด นิ ว คลี โอไทด์ กลไกทาง
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์ดีเอ็น
เอ การแสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมิคุ้มกัน 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

Cellular biochemical components, structure and
function of water, buffer solution, structures, properties and
functions of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids,
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,
laboratory safety, glassware practice, quantity and units,
solution preparation and dilution, buffers, quanlitative and
quantitative analysis of biomolecules, enzymes and kinetics
365224 เครื่องมือพืน้ ฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
ปรับรหัส
Basic Biochemical Instruments
และ
การใช้ เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ชี วเคมี : คำอธิบาย
เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส เครื่องวัดการดูดกลืน รายวิชา
แสง เครื่องวัดปฏิกิริยาในจานหลุม อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ ตู้อบลมร้อน ปิเปตต์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
โครมาโทกราฟี เครื่องกรอง เครื่องสกัด เครื่องทำแห้งแบบ
สุญญากาศ เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง
เครื่ องปั่ นเหวี่ ยงความเร็ วสู ง ความปลอดภั ยทางชี วภาพ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) ระบบมาตรฐาน
ไอเอสโอ การจัดการของเสีย
Introduction to biochemical equipment and
instruments: balance, pH meter, spectrophotometer,
microplate reader, waterbath, incubator, hot air oven,
pipette, autoclave, chromatography, filtration apparatus,
extractor, lyophilizer, evaporator, centrifuge and
ultracentrifugation, biosafety, good manufacturing practice
(GMP), ISO standard system, waste management
ปิด
รายวิชา
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365335

365341

เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณูชีววิทยา
3(1-6-5)
Laboratory Techniques in Molecular Biology
หลั กการ ท ฤษ ฎี วิ ธี ก ารท างอณู ชี ว วิ ท ยา
กระบวนการสกัดแยก การทำบริสุทธิ์และวิเคราะห์ อาร์
เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอ
เรส การหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ การวิเคราะห์การเกิด
มิวเตชัน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย การตัด
ต่อดีเอ็นเอ การทำโคลนนิ่ง การผลิตโปรตีนลูกผสมและ
อีไลซา
Principles, theory and methodology in molecular
biology, extraction, purification and analysis of DNA,
RNA and protein, polymerase chain reaction (PCR),
DNA sequencing, mutation analysis, bacterial DNA
vectors preparation, cloning, recombinant protein
production and enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(1-6-5)
Techniques in Cell Culture
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ ป ฐมภูมิ เซลล์ เกาะ
พื้ น ผิ ว และเซลล์ แ ขวนลอย การนั บ จำนวนเซลล์ การ
เจริญและการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การปฏิสนธิ
ในหลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการประยุกต์ใช้
Techniques in primary, adherent and suspension cell
culture, cell counting, cell growth and cytotoxicity
assay, in vitro fertilization, cryopreservation and
applications

365240 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
3(1-6-5)
ปรับรหัส
Laboratory Techniques in Molecular Biology
วิชาและ
หลักการ ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติการทางอณู ชีววิทยา คำอธิบาย
กระบวนการสกัดแยก การทำบริสุทธิ์และวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ รายวิชา
อาร์ เอ็ น เอ และโปรตี น การเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็ น เอด้ ว ย
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การหาลำดับเบสในสายดีเอ็นเอ
การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจาก
แบคที เรี ย การตั ดต่ อดี เอ็ นเอ การสำเนาพั นธุ์ การผลิ ต
โปรตีนลูกผสม อีไลซา
Principles, theories and laboratory skills in molecular
biology, extraction, purification and analysis of DNA, RNA
and protein, polymerase chain reaction (PCR), DNA
sequencing, mutation analysis, preparation of bacterial DNA
vectors, cloning, recombinant protein production, enzymelinked immunosorbent assay (ELISA)
365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(1-6-5)
ปรับ
Techniques in Cell Culture
คำอธิบาย
ทั ก ษ ะป ฏิบั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งเซ ลล์ เท คนิ ค ก าร รายวิชา
เพาะเลี้ ย งเซลล์ ป ฐมภู มิ เซลล์ เ กาะพื้ น ผิ ว และเซลล์
แขวนลอย การนั บ จำนวนเซลล์ การเจริ ญ และการ
ทดสอบความเป็ น พิ ษ ของเซลล์ การปฏิ ส นธิ ในหลอด
ทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการประยุกต์ใช้
Laboratory skills for cell culture,
techniques in prim ary, adherent and suspension cell
culture, cell counting, cell g row th a nd cytotoxicity
assay, in vitro fertilization, cryopreservation and
applications
365342

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-6)
Genetic Engineering
การเตรียมยีน การโคลนยี น การแสดงออกของยี น
และโปรตีน การทำบริสุ ท ธิ์โปรตีน หน้าที่ข องโปรตีน รี
เวิร์สเจเนติกส์ การแก้ไขยีน เครื่องมือทางชีวสารสนเทศ
การผลิตวัคซีน การพัฒนาชุดทดสอบ การรักษาด้วยยีน
บำบั ด และการแพทย์แ บบมุ่ ง เป้า ทั ก ษะปฏิ บั ติก ารทาง
พันธุวิศวกรรม การเตรียมยีน การตัดต่อยีน การนำดีเอ็น
เอลูกผสมเขาสูเซลลเจาบาน การตรวจสอบสำเราพันธุ์
ที่ตองการ
Gene manipulation, gene cloning, gene
and protein expression, protein purification, protein
function, reverse genetics, gene editing, bioinformatics
tools, vaccine production, test kit development, gene
therapy and precision medicine, laboratory skills for
genetic engineering, gene preparation, restriction and

รายวิชา
ใหม่
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365351

365361

ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่พบ
ในสมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ บทบาทในวิ ถี เ ม
แทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบั ติเชิง
ป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของโรค การเตรียมสาร
การแยกสาร การระบุชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพ
โดยเทคนิ ค ทางชี ว เคมี การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติดั้งเดิมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดปกติทาง
ชีวเคมี
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
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
สารพั น ธุ ก รรม โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องสาร
พันธุก รรม กระบวนการจำลองดีเอ็น เอ การซ่อมแซมดี
เอ็ น เอ ยี น และการแสดงออกของยี น กระบวนการ
ถอดรหั ส และแปลรหั ส พั น ธุ ก รรม กลไกควบคุ ม การ
แสดงออกของยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต เทคโนโลยี
การดัดแปลงสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ระดับยีนและ
การตรวจสอบ
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

ligation, transformation, clone screening
365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้ างและคุ ณ สมบั ติ ของสารออกฤทธิ์ ที่ พ บใน
สมุ นไพรและผลิตภั ณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถีเมแทบอลิ
ซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติเชิงป้องกันหรือ
บรรเทาความผิดปกติของโรค การเตรียมสาร การแยกสาร
การระบุ ชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดยเทคนิคทาง
ชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดั้งเดิมในท้องถิ่น
เพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี
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

คงเดิม

365223 ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6) ปรับรหัส
Biochemical Genetics
วิชาและ
การถ่ า ยทอดลั ก ษณะพั น ธุ ก รรมในสิ่ ง มี ชี วิ ต พั น ธุ คำอธิบาย
ศาสตร์ค ลาสสิก เซลล์ สืบ พัน ธุ์ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ วัฏ รายวิชา
จักรของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล โครโมโซม ยีน จีโนม
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ กลไกการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีน และการควบคุม การกลายพั น ธุ์
การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ก ารตั ด ต่ อ หรือ ดั ด แปลงยี น
พั น ธุ ศ าสตร์ ด้ า นกระบวนการเหนื อ พั น ธุ ก รรม การ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์สาร
พันธุกรรม การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน
Heredity in organisms, classical genetics,
gametes, genotype, phenotype, cell cycle, molecular
genetics, chromosome, gene, genome, DNA, RNA,
DNA replication, gene expression and regulation, gene
mutation, applications of DNA manipulation technology,
epigenetics, laboratory genetic testing, analysis of
genetic materials, verification of gene mutation
365260 เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ
3(2-3-6) รายวิชา
Integration of Metabolism
ใหม่
การบูรณาการเมแทบอลิซึมในภาวะปกติ ภาวะทุพ
โภชนาการ ภาวะได้รับ แอลกอฮอล์ ภาวะเมแทบอลิซึม
ระหว่างการออกกำลังกาย ภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะไมโทคอนเดรียผิดปกติ
ภาวะตั้ ง ครรภ์ กรณี ศึ ก ษา การอภิ ป รายร่ ว มกั น ใน
ประเด็นสำคัญ
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365371

ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Biochemical Technology
เทคโนโลยี ข องคาร์ โ บไฮเดรต ลิ ปิ ด โปรตี น
เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ชีวเคมีกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบือ้ งต้น เทคโนโลยี
นาโน ชี ว เคมี ข องกลิ่ น รส และสารหอมเบื้ อ งต้ น นิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ชี ว เคมี
เทคโนโลยี
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

Intergration of m etabolism in normal
c o n d i t i o n s , malnutrition, alcohol consumption,
metabolisms during exercise, abnormal blood glucose,
dyslipidemia, mitochondria abnormalities, pregnancy,
case studies, discussion
365261 กลไกทางชีวเคมีของโรค
3(2-3-6) รายวิชา
Biochemical Mechanisms in Diseases
ใหม่
วิ ถี ก ารส่ ง สั ญ ญาณในระดั บ เซลล์ แ ละ
ความผิ ด ปกติ ข องกลไกทางชี วเคมี ที่ ส่ ง ผลต่ อการเกิ ด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท โรคเลือด
โรคตั บ โรคในระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด โรคไตและ
ความผิ ด ปกติ ข องอิ เล็ ก โทรไลท์ โรคกระดู ก พรุน การ
อภิปรายสาเหตุของการเกิดโรค
Cell signaling pathways and impaired
biochemical mechanisms in cancer, diabetes, nervous
system disorders, blood disorders, hepatic disorders,
cardiovascular disorders, renal and electrolyte
disorders, osteoporosis, causative discussion of
diseases
365270 ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4) ปรับรหัส
Biochemical Technology
และ
เทคโนโลยี ของคาร์โบไฮเดรต ลิ ปิ ด โปรตีน เอนไซม์ ดี คำอธิบาย
เอ็ นเอแล ะอาร์ เอ็ นเอ ก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ชี วเค มี กั บ รายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยีนา
โน ชีวเคมีของกลิ่น รส และสารหอมเบื้องต้น ไมโครแอเรย์
เทคโนโลยี ก ารถอดลำดั บนิ ว คลีโอไทด์ ยุ ค ใหม่ นิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ เบื้ อ งต้ น หั วข้ อ ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ชี วเคมี
เทคโนโลยี
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, microarray, next-generation sequencing
technology, introduction to forensic science, current topics
365330 ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี
3(1-6-5) รายวิชา
Community field trip with Biochemistry
ใหม่
การเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมกั บชุ มชน การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ กั บชุ มชน การค้ นหาปั ญ หาจากชุ มชน การระดม
ความคิด การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหา การรับ
ฟังความคิ ดเห็ นของชุ มชน การเสนอแนวทาง หรือชิ้นงาน
กลับสู่ชุมชน
Participation, sharing the knowledge, exploring
the problems, brain storming, applying the biochemical
principle for solving the problems with communities, public
hearing, providing the resolution guideline or prototype for
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365390

communities
365380 การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
Scientific Reading
การอ่ า นบทความภาษาอั ง กฤษทั่ ว ไป การอ่ า น
บทความหรื อ ข่ า วภาษาอั ง กฤษที่ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เทคนิ ค การอ่ า นบทความวิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ การหาใจความสําคัญ และใจความที่ซ่อน
อยู่ในข้อความ การฝึกออกเสียงผ่านการอ่าน การแปล
และการสรุปสาระสำคัญ ของเนื้อหา การเรียนรู้คำศัพท์
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีวเคมี
Reading for general articles, scientific article or
news reading in English, techniques of reading
scientific text in English, pronunciation practice through
reading, reading for the main idea and finding the
main idea hidden in the text, translation and
summarization of the essential content, techniques for
developing vocabulary related to biochemistry
365381 ทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
ด้วยภาษาอังกฤษ
Scientific Communication Skills with English Language
การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษ การเน้นหนัก
คำ และการฝึกออกเสียงในประโยค การอธิบ ายเนื้อหา
เชิงวิท ยาศาสตร์ที่ได้รับ มอบหมายให้บุ ค คลที่ส ามด้วย
ภาษาอั ง กฤษ การอธิ บ ายขั้ น ตอนการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ การฟังจับใจความสำคัญ
ของบทสนทนาและการถ่ายทอดข้อมู ล ให้ บุ ค คลที่ส าม
ฝึก ทั ก ษะการอภิ ป ราย การแสดงความคิด เห็ น และให้
เหตุ ผล การเตรียมและการนำเสนอผลงานอย่างมี ป ระ
สิทธภาพ
English pronunciation practice – word stress,
sentence stress, explanation of the scientific content,
provided by third parties in English, explanation of the
step of scientific method in English, listening skills for
gist and detail, and conveying information to third
parties, summarizing and note-taking, giving opinions
and reasons, preparing and giving an effective
presentation
ระเบียบวิธีวิจยั
3(2-3-6) 365390 ระเบียบวิธีวิจยั
3(2-3-6)
Research Methodology
Research Methodology
หลั กการทำวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บ รวบรวม
หลักการทำวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่าง
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่าง
งานวิ จั ย การคิ ด แบบวิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ การ
งานวิ จั ย การคิ ด แบบวิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ การ
คัด ลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในจุลชีพ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในจุลชีพ
สั ต ว์แ ละมนุ ษ ย์ การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
สั ต ว์แ ละมนุ ษ ย์ การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความวิจัยจากบทความทาง
การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความวิจัยจากบทความทาง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

คงเดิม
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365436

365442

วิทยาศาสตร์
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
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
Biochemistry of Oxidative Stress
โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การสร้าง
สารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่ไวต่อ
การท ำป ฏิ กิ ริ ย า การวั ด ป ริ ม าณ ภาวะเครี ย ดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชัน ใน
โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเสื่อมและชราของ
เซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการทำงานของสารต้าน
อนุมูล อิสระ แหล่งสารต้านอนุ มู ลอิสระจากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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

เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Biochemical Laboratory Techniques
การปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี ได้แก่ เทคนิค
การเตรียมสารละลาย การสกัด และวิเคราะห์ส ารพฤษ
เคมีจากพืชท้องถิ่น การทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเชิง
ปริ ม าณ การวิเคราะห์ โปรตี น และเทคนิ ค ปั จจุ บั นทาง
ชีวเคมี
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

365362

วิทยาศาสตร์
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
ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
ปรับรหัส
Biochemistry of Oxidative Stress
และ
โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การสร้าง คำอธิบาย
สารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่ไวต่อ
วิชา
การทำปฏิ กิ ริ ย า การวั ด ปริ ม าณ ภาวะเครี ย ดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชัน ใน
โรคติด เชื้อและโรคไม่ ติด ต่ อเรื้อรัง ความเสื่อมและชรา
ของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการทำงานของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหาร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบฤทธิ์ของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ
Structures and properties of free radicals,
formation of free radicals, reactive oxygen and
nitrogen species, measurement of oxidative stress,
roles of oxidative stress in in fe c tio n disease a n d
noncommunicable disease, degeneration and aging of
cells, types, structures, properties and mechanisms of
antioxidants, sources of antioxidants from diets and
natural products, antioxidant avtivity testing
ปิด
รายวิชา

365443 การพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางชีวเคมีสู่อาชีพ 3(1-6-5)
Development of Biochemical Laboratory Skills for
Occupation
การประมวลความรู้และพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
ในห้องปฏิ บั ติการวิจัยเสมือนจริง การปฏิ บั ติงานในหน่ วย
วิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุล หน่วยวิจัยสารพฤกษเคมี การบูร
ณาการความรู้และทั กษะปฏิ บั ติ การ เทคนิ คปั จจุบั นทาง

รายวิชา
ใหม่
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ชีวเคมี

365491

365492

365493

365494

สัมมนา
Seminar

1(0-3-2)

365491

การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิเ คราะห์
การนำเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นทางด้านชีวเคมี
Literature search, data collection, analysis,
presentation, discussion and answering in biochemical
topics
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต 365492
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ทดลอง การวิเคราะห์ การเขี ย นรายงาน การนำเสนอ
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
Data searching, data collection, experiments, analysis,
report writing, presentation, discussion and conclusion
in biochemical topics
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 365493
Professional Training
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เกี่ยวข้องกั บ ชีวเคมี ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียน
รายงาน การนำเสนอ อภิ ป รายและการสรุ ป หั ว ข้ อ
ทางด้านชีวเคมี
Internship, learning, enhancement of experiences and
skills related to biochemistry in an enterprise, public
a nd private organization, report writing, presentation,
discussion and conclusion in biochemical topics
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบั ติงาน เรียนรู้ เพิ่ม พูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐ และเอกชน
การเขี ยนรายงาน การนำเสนอ อภิ ป รายและการสรุ ป
หัวข้อทางด้านชีวเคมี
Internship, learning, e n h a n c e m e n t of
experiences and skills related to biochemistry as a
trainee s t a f f i n enterprise, public a n d private
organizations , report writing, presentation, discussion

365494

Comprehension and development of laboratory
skills in simulate research units, operating in molecular
biology research unit, phytochemical research unit,
knowledge and laboratory skill integration, current
techniques in biochemistry
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบ ค้ น การรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์
การนำเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้อซั ก ถามใน
ประเด็นทางด้านชีวเคมี
Literature search, data collection, analysis,
presentation, discussion and answering in biochemical
topics
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ทดลอง การวิเคราะห์ การเขีย นรายงาน การนำเสนอ
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
Data searching, data collection, experiments, analysis,
report writing, presentation, discussion and conclusion
in biochemical topics
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
ก า รฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารเรี ย น รู้ ก าร เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์แ ละทั กษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียน
รายงาน การนำเสนอ อภิ ป รายและการสรุ ป หั ว ข้ อ
ทางด้านชีวเคมี
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 a n d con clu sion in
biochemical topics
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
การเขียนรายงาน การนำเสนอ อภิป รายและการสรุป
หัวข้อทางด้านชีวเคมี
Internship, learning, e n h a n c e m e n t of
experiences and skills related to biochemistry as a
trainee s t a f f i n enterprise, public a n d private
organizations , report writing, presentation, discussion

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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and conclusion in biochemical topics
and conclusion in biochemical topics
*หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
*หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
365331 ชีวเคมีสงิ่ แวดล้อม
3(3-0-6)
ปิด
Environmental Biochemistry
รายวิชา
กระบวนการทางชี ว เคมี ในธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สารชีวโมเลกุลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ชีวเคมี
ของโรคไม่ ติด ต่ อเรื้อรัง พืชสมุ นไพรท้องถิ่นเพื่อสุ ขภาพ
และความงาม การป้องกันโรคจากอาหารและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากสารเคมี สารพิ ษ ที่ ป นเปื้ อ นในอาหาร
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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.
365331 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงชีวเคมี 3(2-3-6) รายวิชา
Entrepreneurship and Biochemical Innovation
ใหม่
การคิ ด เชิ งออกแบบ การคิ ด โดยยึ ด ผู้ ใช้ เป็ น
ศูนย์กลาง การสร้างแผนธุรกิจ การทดสอบตลาด ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เทคนิคในการนำเสนอแผนธุรกิจ หัวข้อปัจจุบัน
เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงชีวเคมี การพัฒนาต้นแบบ
Design thinking, user-centric design, business
model canvas, market validation, intellectual property,
pitching technique, current topic of biochemical innovation,
prototype development
365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
3(2-3-6) 365332 ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน
3(3-0-6)
ปรับหน่วย
Biochemistry of Wellness and Longevity
Biochemistry of Wellness and Longevity
กิต
สารชี ว โมเลกุ ล โมเลกุ ล แห่ ง ชี วิ ต สาเหตุ ข อง
สารชี วโมเลกุ ล โมเลกุ ลแห่ งชี วิ ต สาเหตุ ของ
ความชรา กลไกทางชีวเคมี ของความชราและการมีอายุ
ความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมีอายุยืนใน
ยืนในมนุษ ย์ การเกิด ไกลเคชั่น ภาวะเครียดออกซิ เดชั่ น
มนุษย์ การเกิดไกลเคชัน ภาวะเครียดออกซิเดชัน และยีนที่
และยี นที่ เกี่ยวข้ องกับ ความชรา ความเสื่ อมสภาพของ
เกี่ ยวข้ องกั บความชรา ความเสื่ อมสภาพของมนุ ษย์ การ
มนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะและการมีอายุ
ปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตเพื่ อสุ ขภาวะและการมี อายุยืน อาหาร
ยืน อาหารและสมุนไพรเพื่อชะลอวัย
และสมุนไพรเพื่อชะลอวัย
Biomelecules, molecules for life, causes and
Biomolecules, molecules for life, causes and
factors of aging, degeneration, biochemical
factors of aging, degeneration, biochemical mechanisms in
mechanisms in human, glaycation, oxidative stress and
human, glycation, oxidative stress and genes of aging and
genes of aging and longevity, lifestyle management for
longevity, lifestyle management for wellness and longevity,
wellness and longevity, foods and herbs as anti-aging
foods and herbs as anti-aging effects
effects
365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
ปรับ
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Nutritional Biochemistry
องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารอาหารหลักและ
สารอาหารรอง ความต้องการพลังงานและธาตุอาหาร
ของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับเมแทบอ
ลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ การประยุกต์ในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการแก้ปญ
ั หาทุพโภชนาการใน
ชุมชน กลไกของพยาธิสภาพที่เกิดจากการได้รับธาตุ
อาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลและสารปนเปือ้ นที่เป็นพิษใน
อาหาร
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

365334

ชีวสารสนเทศศาสตร์พนื้ ฐาน
3(1-6-5)
Basic bioinformatics
ฐานข้อมูลทางชีววิทยา โครงสร้างของฐานข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเรี ย กหาและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัดเรียงลำดั บ
ข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การทำนายโครงสร้างและ
หน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโพรแคริโอตและยูคาริโอต
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

Nutritional Biochemistry
คำอธิบาย
องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติข องสารอาหาร รายวิชา
หลั ก และสารอาหารรอง การย่ อ ยและการดู ด ซึ ม
สารอาหาร ความต้องการพลั งงานและสารอาหารของ
ร่ า งกาย การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการบริโภค โภชนบำบัด การได้รับสารอาหาร
ในสัดส่วนที่ไม่สมดุล การปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารพิษ
ในอาหาร วัตถุปรุงแต่ งในอาหาร พรีไบโอติก โพรไบโอ
ติก ซินไบโอติก ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ไมโครไบโอมใน
ทางเดินอาหาร หัวข้อปั จจุบัน ของชีวเคมีเชิงโภชนาการ
การทดสอบสารอาหาร การตรวจหาสารปนเปื้ อ นใน
อาหาร
Composition and
properties of
macronutrients and micronutrients, d ig e s tio n a n d
absorption, body requirement of energy and nutrients,
health promotion by changing consumption behaviours,
food therapy, malnutrition, microorganism and toxic
contaminantion in foods, food additives, prebiotics,
probiotics, synbiotics, functional foods, gut microbiome,
c u rre n t to p ic s in nutritional biochemistry, nutrient
testing, detection of food contaminants
365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์
3(1-6-5)
เปลี่ยนชือ่
Medical Bioinformatics
วิชา
ฐานข้ อ มู ล ทางชี ววิ ท ยา โครงสร้ า งของฐานข้ อ มู ล
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหาและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเปรียบเทียบและการจัดเรียงลำดับข้อมูลทางด้าน
ดี เอ็ น เอ โปรตี น การออกแบบไพรเมอร์ การทำนาย
โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโพรแคาริโอตและ
ยูแคริโอต
Biological databases, database structure, searching
tool, sequence data retrieval and analysis, protein and DNA
BLAST and sequence alignment, primer design, prediction
of protein structure and function, prokaryotes and
eukaryotes genomes
365336 เทคโนโลยีโอมิกส์
3(2-3-6)
รายวิชา
Introduction to Omics Technologies
ใหม่
ภาพรวมของเทคโนโลยีโอมิกส์ , หลั กการ เทคนิค และ
การประยุกต์ ใช้จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์
เมตาโลโบมิ กส์ อิพิ จี โนมิ กส์ ไมโครไบโอมิ กส์ , การแพทย์
แบบจำเพาะบุคคล, หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอมิกส์
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Overview of omics technology, principle, techniques,
and applications of genomics, transcriptomics, proteomics,
metabolomics, epigenomics, and microbiomics, personalized
medicine; current topic of omics technologies and big data
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365437

ชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย

3(2-3-6)

analysis
365430 โภชนพันธุศาสตร์และโภชนจีโนมิกส์
3(3-0-6)
Nutrigenetics and Nutrigenomics
บทนำสู่ โภชนพั นธุ ศาสตร์ และโภชนจี โนมิ กส์
ความแปรผั น ทางพั นธุ ก รรม ความหลากหลายทาง
พั น ธุ ก รรม การตอบสนองทางพั น ธุ ก รรม ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างสารอาหารและยีน หลั กการและเทคนิ คทางโภชน
พันธุ ศาสตร์และโภชนจีโนมิ กส์ การประยุกต์ ใช้โภชนพั นธุ
ศาสตร์และโภชนจีโนมิกส์ กับการประเมิ นความปลอดภั ย
ขององค์ประกอบในอาหาร โภชนจีโนมิกส์สำหรับการแพทย์
เฉพาะบุคคล
Introduction to nutrigenetics and nutrigenomics,
genetic variation, genetic polymorphism, genetic
susceptibility, nutrient-gene interaction, principles and
techniques in nutrigenomics and nutrigenomics, application
of nutrigenetics and nutrigenomics for safety evaluation of
food component, and nutrigenomics for personalized
medicine
365435 เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในงานชีวเคมี
3(1-6-5)
Immunological techniques for biochemistry
บทนำเทคนิ ค พื้ น ฐานทางวิท ยาภู มิ คุ้ ม กั น ใน
งานชี ว เคมี การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งแอนติ เ จน แอนติ บ อดี การผลิ ต แอนติ บ อดี การแยกและการทำ
บริ สุ ท ธิ์ แ อนติ บ อดี การแยกเซลล์ ภู มิ คุ้ ม กั น ก าร
ตกตะกอนด้ ว ยแอนติ บ อดี อิ ม มู โ นโครมาโตกราฟี
เอนไซม์ ลิงค์อิม มู โนซอร์เบนต์ แ อสเสย์ การศึก ษาไซโต
ไคน์ การติ ด ตามโปรตี น ที่ ส นใจด้ ว ยแอนติ บ อดี การ
วิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ วิธีอิมมูโนฮิสโต
เคมี ปฏิ กิ ริ ย าอิ ม มู น เรื อ งแสง การประยุ ก ต์ ใช้ ในงาน
ชี ว เคมี เทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า ง
แอนติเจน-แอนติบดี การแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์
อย่างง่าย การติดตามโมเลกุลด้วยวิธีทางอิมมูน
Introduction to immunological techniques in
field of biochemistry, antigen-antibody reaction,
antibody production, antibody isolation and purification,
immune cell isolation, immunoprecipitation,
immunochromatographic assay, enzyme linked
immunosorbent assay (ELISA), Cytokine assay
(ELISPOT), Immunoblotting, flow cytometry,
Immunohistochemistry, Immunofluorescence assay,
application to the field of biochemistry, laboratory
techniques of antigen-antibody reaction, isolation of
peripheral blood mononuclear cell (PBMC),
immunodetection
365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย 3(2-3-6)

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

ปรับ
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Biochemistry of Sports and Exercise
บทบาทสำคัญของโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่
ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอ
ไทด์ การทำงานของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ ฮอร์โมน
โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา เมแทบอลิซึมในการ
ออกกำลังกายและภาวะเครียดออกซิเดชันจากการออก
กำลังกาย
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 และกลไกการออกฤทธิ์
ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสารซีโนไบ
โอติก ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ กลไกการ
เกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีนมะเร็ง ยีนต้าน
มะเร็ ง วิ ถี สั ญ ญาณของเซลล์ ม ะเร็ ง การอั ก เสบ การ
รุกรานและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีโอมิกส์
ในเซลล์มะเร็ง
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

365472

ชีวเคมีของเวชสำอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลั ก ษณะ สมบั ติ ข องเวชสำอาง การนำยาและ
เครื่อ งสำอางเข้ า สู่ เซลล์ เป้ า หมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดั บ เซลล์ แ ละโมเลกุ ล ของยาและสารออกฤทธิ์ การ
ตอบสนองของร่ า งกายต่ อ การใช้ ย าและเครื่ อ งสำอาง
ประโยชน์และโทษของยาและเครื่องสำอาง สารธรรมชาติ
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม สุคนธบำบั ด
และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องสำอาง วัตถุที่ห้าม

Biochemistry of Sports and Exercise
คำอธิบาย
บทบาทของสารอาหารต่ อ การกี ฬ าและการ รายวิชา
ออกกำลังกาย วิถีเมแทบอลิซึม และการควบคุมในการ
ออกกำลังกาย โภชนาการและอาหารเสริม ภาวะเครียด
ออกซิเดชันจากการออกกำลังกาย การประเมินสุขภาวะ
ของร่า งกาย การทดสอบความสามารถของร่างกายใน
การเผาผลาญกลู โ คส การตรวจดั ช นี ม วลกาย การ
ประเมินอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกาย
Roles of nutriens in sport and exercise,
metabolic pathways and regulations in exercise,
nutrition and supplementary diet, excercise-induced
oxidative stress, health evaluation, glucose tolerance
test, determination of body mass index, evaluation of
metabolic rate
365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
ปรับ
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
คำอธิบาย
การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออกฤทธิ์ รายวิชา
ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสารซีโนไบ
โอติก กระบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ กลไก
การเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีนมะเร็ง ยีน
ต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การอักเสบ การ
รุก รานและการแพร่ก ระจายของเซลล์ ม ะเร็ง เซลล์ ต้ น
กำเนิ ด มะเร็ ง โปรตี โอมิ ก ส์ ในเซลล์ ม ะเร็ ง การรั ก ษา
โรคมะเร็ง ปฏิบัติการทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร การ
ทดสอบน้ ำ มั น ทอดซ้ ำ การทดสอบโคลิ ฟ อร์ ม การ
ทดสอบฟอรมาลิ น ในอาหาร การทดสอบสารกลุ ม ไฮ
โดรควิโนนและสารปรอทในเครื่องสำอาง
Absorption, distribution and mechanism of
toxicants, biotransformation of xenobiotic, cell injury
and cell death, carcinogenesis, cell cycle and cancer,
oncogenes, tumor suppressor genes, c ancer signaling
pathways, inflammation, cancer cells invasion and
metastasis, cancer stem cells, proteomics in cancer
cells, cancer therapy, laboratory testing for bleach,
reused cooking oil, formalin in food, hydroquinone and
mercury in cosmetics
365439 ชีวเคมีของเวชสำอาง
3(2-3-6)
ปรับรหัส
Biochemistry of Cosmeceuticals
วิชา
ลั กษณ ะ สมบั ติ ของเวชสำอาง การนำยาแล ะ
เครื่องสำอางเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์ระดับ
เซลล์ และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การตอบสนอง
ของร่างกายต่อการใช้ยาและเครื่องสำอาง ประโยชน์และโทษ
ของยาและเครื่องสำอาง สารธรรมชาติ และอาหารเสริมเพื่อ
สุ ขภาพและความงาม สุ ค นธบำบั ด และเทคโนโลยี การ
พัฒนายาและเครื่องสำอาง วัตถุ ที่ห้ ามใช้เป็ นส่ วนผสมใน
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365210

365211

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
การผลิตเครื่องสำอาง
Characteristics, properties of cosmeceuticals,
Characteristics, properties of cosmeceuticals, delivery of
delivery of drugs and cosmetics to target cells, cellular
drugs and cosmetics to target cells, cellular and molecular
and molecular actions of drugs and active compounds,
actions of drugs and active compounds, the body response
the body response toward drugs and cosmetics usage,
toward drugs and cosmetics usage, useful and adverse
useful and adverse effects of drugs and cosmetic,
effects of drugs and cosmetic, natural products and dietary
natural products and dietary supplements for health
supplements for health and beauty, aromatherapy and
and beauty, aromatherapy and technologies for drugs
technologies for drugs and cosmetic development,
and cosmetic development, prohibited cosmetic
prohibited cosmetic ingredients
ingredients
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
365210 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
ปรับ
Fundamental Biochemistry
Fundamental Biochemistry
คำอธิบาย
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบ
คุ ณสมบั ติ ทางเคมี และวิ ถี เมแทบอลิ ซึ มของคาร์ โบโฮ รายวิชา
โฮเดรต โปรตีน ลิพิ ด และนิ วคลี โอไทด์ คุณ สมบั ติแ ละ
เดรต ลิพิ ด โปรตี น และกรดนิ วคลี อิก คุ ณสมบั ติและการ
การทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ทำงานของเอนไซม์ การถ่ ายทอดข้ อมู ล ทางพั น ธุ ก รรม
เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข อง
เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน
ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเม
ชีวพลั งงานศาสตร์ ความสั มพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
แทบอลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องชี ว เคมี กั บ ภาวะความ
ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของ
ผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ
เลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
สารชีวโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of
Chemical properties and metabolic pathways of
carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides,
carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties
properties and activities of enzymes, central dogma,
and activities of enzymes, central dogma, molecular biology
molecular biology techniques, hormonal regulation,
techniques, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic
bioenergetics, metabolic pathway interrelationships,
pathway interrelationships, relationship between
relationship between biochemistry and disorders,
biochemistry and disorders, biochemistry of blood and urine
biochemistry of blood and urine and biochemical
and biochemical properties testing for biomolecules
properties testing for biomolecules
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
ปรับ
Fundamental Medical Biochemistry
Fundamental Medical Biochemistry
คำอธิบาย
คุณ สมบั ติ ท างเคมี ข องคาร์โบโฮเดรต เนื้อ เยื่ อ
โครงสร้ างและหน้ าที่ ของคาร์ โบไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตี น รายวิชา
เกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบั ติและ
เอนไซม์ กรดนิ วคลี อิ ก การจำลองตั วของดี เอ็ น เอ การ
การทำงานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
แสดงออกของยีน เทคนิ คทางพันธุ วิศวกรรม บทบาทของ
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก
สารชีวโมเลกุลต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเม
ของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรค
แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กลไกการควบคุมทางชีวเคมี
และความผิด ปกติท างชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมน
ของฮอร์โมน ชีวเคมี ของเลื อดและปสสาวะ กลไกการเกิ ด
และการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และ
มะเร็ ง และการทดสอบคุ ณสมบั ติ ทางชี วเคมี ของสารชี ว
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
โมเลกุล
Chemical properties of carbohydrates, connective
Structures and Chemical properties of carbohydrates,
tissues, proteins, lipids and nucleotides, properties and
connective tissues, proteins, lipids and nucleotides,
activities of enzymes, metabolism of biomolecules,
properties and activities of enzymes, metabolism of
metabolic interrelationships, gene and gene expression,
biomolecules, metabolic interrelationships, gene and gene
molecular biology and genetic engineering techniques,
expression, molecular biology and genetic engineering
biochemical disorders and diseases, biochemistry of
techniques, biochemical disorders and diseases,
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blood, hormones and biosignaling, carcinogenesis and
biochemical properties testing for biomolecules
365212

365213

365214

ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชี ว เค มี ชนิ ด โครงสร้ า งและ
คุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงาน
ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมู ล ทางพัน ธุกรรม เทคนิค
ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลั งงานศาสตร์ ความสัม พัน ธ์ระหว่า งวิถีเมแทบอลิซึม
ชี ว เคมี กั บ ภาวะความผิ ด ปกติ ชี ว เคมี ข องเลื อ ดและ
ปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว
โมเลกุล
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
ชีวเคมีการแพทย์พ้นื ฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โค รงส ร้ า ง แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ท างเค มี ข อ ง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่
ธาตุ ชี ว เคมี ข องเลื อ ด คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของ
เอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุม การแสดงออกของยีน
เทคนิคทางอณูชีววิท ยา และการทดสอบคุณสมบัติท าง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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 biomolecules
ชีวเคมีการแพทย์พ้นื ฐาน 2
3(3-0-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชีวพลัง งานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึม และความ
ผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์
วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
การส่งสัญญาณของเซลล์ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็งและ
เมแทบอลิซึมของ ซีโนไบโอติก ชีวเคมีของภาวะเครียด
ออกซิเดชัน

biochemistry of blood, hormones and biosignaling,
carcinogenesis and biochemical properties testing for
biomolecules
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
ปรับ
Basic Biochemistry
คำอธิบาย
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของ รายวิชา
สารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรด
นิ วคลี อิ ก คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของเอนไซม์ การ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การ
ควบคุ มทางชีวเคมี ของฮอร์โมน ชี วพลั งงานศาสตร์ วิถี เม
แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสั มพันธ์ระหว่างวิถีเม
แทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมี ของเลือด
และปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and
properties of biomolecules including carbohydrates, proteins,
lipids and nucleic acids, properties and activities of enzyme,
central dogma, techniques in molecular biology, hormonal
regulation, bioenergetics, metabolic pathways of
biomolecules, metabolic pathway interrelationships,
biochemical disorders, biochemistry of blood and urine and
biochemical properties testing for biomolecules
ปิดราย
วิขา

ปิด
รายวิชา
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365215

365216

365217

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
นิยามและหลั ก การของชีวเคมี คุณ สมบั ติท าง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงาน
ของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุม การแสดงออกของยีน
เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา ชี ว พลั ง งานศาสตร์ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3)
Biology of Cells and Tissues
ชนิ ด โครงสร้าง หน้า ที่ กลไกและการควบคุ ม
การทำงานของเซลล์แ ละเนื้อเยื่อ การขนส่ งผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การ
ตายของเซลล์ และเทคนิ ค ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเซลล์ แ ละ
เนือ้ 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
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
นิวคลีโอไทด์ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติ
และความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ การ
แสดงออกของยีน เทคนิค ทางชีววิท ยาโมเลกุล และการ
ประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์
Properties, structures functions and metabolism of
important biomolecules including carbohydrates,
proteins, lipids and nucleotides, alteration of
biomolecules in physiological conditions and relation

365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
ปรับ
General Biochemistry
คำอธิบาย
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด รายวิชา
โครงสร้าง และวิ ถี เมแทบอลิซึ มของ คาร์โบไฮเดรต ลิ พิ ด
โปรตี น และกรดนิ วคลีอิ ก คุณสมบั ติ และการทำงานของ
เอนไซม์ การควบคุ มทางชีวเคมี ของฮอร์โมน การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical
properties, types, structures and metabolic pathways of
carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties
and activities of enzyme, hormonal regulation, central
dogma and regulation, techniques of molecular biology,
bioenergetics and biochemical properties testing for
biomolecules
คงเดิม

365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม ของสาร
ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ และ
กรดนิวคลีอิก การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติ
และความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ การ
แสดงออกของยี น เทคนิ คทางชี ววิ ทยาโมเลกุ ล และการ
ประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์
Properties, structures functions and metabolism of
important biomolecules including carbohydrates, proteins,
lipids and nucleotides, alteration of biomolecules in
physiological conditions and relation with pathophysiological

คงเดิม
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with pathophysiological conditions, gene expression,
techniques in molecular biology and application of
biochemistry in medicine

365219

ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
4(3-3-8)
General Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบ
โฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิว คลีโอไทด์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ยีน และการแสดงออกของยีน
คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ อณู ชีววิทยาและ
เทคนิ ค ทางพั น ธุ วิ ศ วกรรม โรคและความผิ ด ปกติ ท าง
ชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทาง
ชี ว ภาพ ชี ว เคมี ข องการเกิ ด มะเร็ ง และการทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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

conditions, gene expression, techniques in molecular biology
and application of biochemistry in medicine
365218 ชีวเคมีการกีฬาพืน้ ฐาน
3(2-3-6) เปิดใหม่
Basic Sport Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของ
สารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรด
นิ วคลี อิ ก คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของเอนไซม์ สาร
พันธุกรรม การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงาน
ศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์
ระหว่างวิถี เมแทบอลิซึมในการออกกำลั งกาย ชีวเคมี ของ
เลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
สารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and
properties of biomolecules including carbohydrates, proteins,
lipids and nucleic acids, properties and activities of enzyme,
genetic materials, hormonal regulation, bioenergetics,
metabolic pathways of biomolecules, metabolic pathway
interrelationships, biochemistry of blood and urine and
biochemical properties testing for biomolecules
365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
4(3-3-8)
ปรับ
General Medical Biochemistry
คำอธิบาย
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละวิ ถี เมแทบอลิ ซึ ม รายวิชา
ของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
การแสดงออกของยี น คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของ
เอนไซม์ อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรค
และความผิดปกติ ที่สัมพันธ์กับ วิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมี
ของเลื อ ด ฮอร์ โ มนและการส่ ง สั ญ ญาณทางชี ว ภาพ
ชีวเคมี ข องการเกิ ด มะเร็ง หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานทาง
ชีวเคมีทางการแพทย์ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ของสารชีวโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of carbohydrates,
proteins , lipids and nucleic acids, bioenergetics,
metabolic 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 i o c h e m i c a l
carcinogenesis, fundamentals of operations for
medical biochemistry, biochemical properties testing
for biomolecules
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001102
004101
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
-

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

001101
001103

241111
-

คณิตศาสตร์ 1
-

3(3-2-5)
-

241111
002101

242101
243101
-

หลักเคมี
ชีววิทยา 1
-

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

003101
243101
365120

รวม

17 หน่วยกิต

001101
001103
003202
241112
243211
-

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
-

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

-

-

-

242141

-

4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

เคมีอินทรีย์
รวม

001102
001104
002102
003102
242103
361101
365121
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ชีวติ ประจำวัน
คณิตศาสตร์ 1
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุค
ดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
ชีววิทยาทั่วไป
ชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
จุลชีววิทยาทั่วไป
หลักการของชีวเคมี
รวม

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

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต
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001204
361101
004201
002201
244103
365222
-

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

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

-

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

001205
003203
242111
365223
365224
365260

-

-

-

-

-

21 หน่วยกิต

รวม

242111
242120
003201
-

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
-

002202
247111
365323
-

สังคมพหุวัฒนธรรม
ชีวสถิติ
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
-

-

รวม

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

003204

-

146200

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

242120
365240

20 หน่วยกิต

365261
365270

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
และชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณู
ชีววิทยา
กลไกทางชีวเคมีของโรค
ชีวเคมีเทคโนโลยี
รวม

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

1(0-2-1)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
16 หน่วยกิต
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365390
365324
365335

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ระเบียบวิธีวิจัย
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางอณูชีววิทยา

-

-

146200

365341
-

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
-

-

-

-

-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(1-6-5)
-

003305
365341
365342
365351

-

-

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
พันธุวิศวกรรม
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ
การอ่านเชิงวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัย
รวม

3(2-2-5)

365380
365390
รวม
15 หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
003306
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
365362
ชีวเคมีของภาวะเครียด
ออกซิเดชัน
ทักษะการสื่อสารเชิง
365381
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
365371
ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
365351
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-3-6)
3653xx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
365330
ทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี
3653xx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
365XXX
วิชาเอกเลือก
xxxxxx
เลือกเสรี
3(x-x-x)
XXXXXX
เลือกเสรี
รวม
14 หน่วยกิต
รวม

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

3(0-6-3)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(1-6-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต
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365491
365442
365472
3654xx
3654xx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมี
ชีวเคมีของเวชสำอาง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

-

365443

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

365491
-

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

365XXX
365XXX
365XXX
XXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การพัฒนาทักษะปฏิบัตกิ ารทาง
ชีวเคมีสู่อาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

3(1-6-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
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 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. (MS teams)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
๒. ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์
๓. ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์
๕.รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
๖. ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ
๙. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดา ชุมภูคำ
๑๒. ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม
๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
๑๔. ดร.พิชญะ คำอ้าย
๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
๑๖.ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
๑๘. น.ส.รุ่งทิพย์ ทองบุญโท
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.วิทยา ชัยวังเย็น
๒๐. ดร.จุฑามาศ เทพมาลี

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร)
กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
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 (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
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๒๑. ดร.นิจติยา สุวรรณสม
๒๒. ดร.อำนาจ อ่อนสอาด
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย พูลเจริญ
(ที่ปรึกษา)

กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
กรรมการและเลขานุการ(ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)
ติดภารกิจ

เวลาเริ่มประชุม ๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาหลักการพิจารณาหลักสูตรชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับร่าง)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาหลักสูตรชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับร่าง) ร่วมกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ขอ้ สรุปร่วมกัน โดยแบ่งเป็นหมวดการพิจารณาตามร่าง มคอ. ๒ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑) รหัสและชื่อหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงชื่อหลักสูตรเดิม
๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงชื่อปริญญาและสาขาวิชาตามหลักสูตรเดิม
๓) วิชาเอก
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน (ไม่มวี ิชาเอก)
๔) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเป็น ๑๒๗
หน่วยกิต
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๕) รูปแบบของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็น ชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตร
ที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗
๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษา ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ตามประกาศคำสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ผรุ้ ับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ดังนี้.
๑. ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์
(ประธานหลักสูตร
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๔. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดา ชุมภูคำ
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๗. ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๘.ดร.อำนาจ อ่อนสอาด
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ โดยใช้ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) เป็นแนวทางในการวางแผน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงโดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างมูลค่าสูงอันสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ยั่งยืน
๑๒) ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับสถาณการณ์หรือการ
พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
๑๓) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยถ้อยคำที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย วัดผลได้
๒) แผนพัฒนาปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑) ระบบการจัดการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๒) การดำเนินการหลักสูตร
มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับเพิ่ม การเรียนการสอนแบบออนไลน์
๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร
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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 คำอธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้ การ
เตรียมการ และกระบวนการประเมินผลให้ครบถ้วน
๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
หมวดที่ ๔ มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนตามจริง โดยข้อความที่ใช้ตอ้ งชัดเจนและวัดผลได้
๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับกลยุทธ์การสอนให้เข้าใจง่าย และวัดผลได้
จริง
๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขให้ตรงกับPLOs ตามลักษณะของรายวิชา
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๓) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
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๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑) การกำกับมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๒) บัณฑิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๓) นิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๔) คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผ่าน
๗) ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผ่าน
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๓) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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(ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์)
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(ผศ.ดร. วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ)

…………………………………………………………
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…………………………………………………………
(ผศ.ดร. ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ)
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(ดร.พิชญะ คำอ้าย)
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หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3855
063-1055-998
Kanokkarn.ph@up.ac.th
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วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) เกียรตินยิ ม อันดับ 1
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ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
Kanokkarn Phromnoi, Maitree Suttajit, Chalermpong Saenjum and Pornngarm Limtrakul (Dejkriengkraikul)
(2021).. Inhibitory Effect of a Rosmarinic Acid-Enriched Fraction Prepared from Nga-Mon (Perilla
frutescens) Seed Meal on Osteoclastogenesis through the RANK Signaling Pathway. Antioxidants.
10(2), 307;
Kanokkarn Phromnoi, Maitree Suttajit and Chalermpong Saenjum. (2019). Polyphenols and Rosmarinic acid
Contents, Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Different Solvent Fractions from Nga-Mon
(Perilla frutescens) Leaf. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, Vol. 9, No. 5. DOI:
https://doi.org/10.29169/1927-5951.2019.09.05.1
Kanokkarn Phromnoi, Puksiri Sinchaiyakij, Chakkrit Khanaree, Piyawan Nuntaboon,Yupa Chanwikrai , Thida
Chaiwangsri and Maitree Suttajit. (2019). Anti-Inflammatory and Antioxidant Activities of Medicinal
Plants Used by Traditional Healers for Antiulcer Treatment. Sci. Pharm. 87, 22;
doi:10.3390/scipharm87030022
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Seminar Proceedings
Orada Chumphukam, Wittaya Chaiwangyen, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Chaiyavat Chaiyasut, Surapol
Natakankitkul, Napapan Kangwan, Payungsak Tantipaiboonwong, Wachiraporn Tipsuwan, Kanokarn
Promnoi, Chaipat Lapinee, Kanathip Singsai, Komsak Pintha, Wiboon Wattanatorn, Mondhon
Sanguansermsri, Maitree Suttajit. (2019) The innovation of functional foods in Asia: IFFA 2018. Asia
Pac J Clin Nutr;28(2):419-426. doi: 10.6133/apjcn.201906_28(2).0025.
Book
- หนังสือ หลักการชีวเคมี 1 สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- หนังสือ หลักการชีวเคมี 2 สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- หนังสือประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IFFA 2018
หน่วยงานที่จัดมหาวิทยาลัยพะเยา (กองบรรณาธิการ)
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Doctor of philosophy (Medical Sciences) Newcastle University,
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ผลงานวิชาการ (International publication)
Rungthiwa Srimora, Sudarat Srisong, Sulawan Yotthanoo, Nattinee Kittiwan and Kritchai Poonchareon*.
PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ESCHERICHIA COLI ST131 ISOLATES FROM
PATIENTS AT A TERTIARY-CARE HOSPITAL IN PHAYAO PROVINCE, THAILAND (MARCH 2015 - JUNE
2017), SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH, March 2021.
Wisittipanit N, Pulsrikarn C, Srisong S, Srimora R, Kittiwan N, Poonchareon K*. CRISPR 2 PCR and high
resolution melting profiling for identification and characterization of clinically-relevant Salmonella
enterica subsp. enterica. PeerJ 8, June 2020.
Wisittipanit N, Pulsrikarn C, Wutthiosot S, Srimora R, Pinmongkhonkul S, Poonchareon K*. 2020. Application of
machine learning algorithm and modified high resolution DNA melting curve analysis for molecular
subtyping of Salmonella isolates from various epidemiological backgrounds in northern Thailand. World
Journal of Microbiology and Biotechnology 36 (103), July 2020.
Kritchai Poonchareon#, Chaiwat Pulsrikarn, Narong Nuanmuang, Phichaya Khamai. Effectiveness of BOX-PCR in
Differentiating Genetic Relatedness among Salmonella enterica Serotype 4,[5],12:i:- Isolates from
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Hospitalized Patients and Minced Pork Samples in Northern Thailand, International Journal of
Microbiology, June 2019.
Poonchareon K$, Pulsrikarn C, Khamvichai S, Tadee P. Feasibility of high resolution melting curve analysis for
rapid serotyping of Salmonella from hospitalised patients. Journal of Associated Medical Sciences
[Internet] 52(1), Nov 2018.
Poonchareon K#, Nuanmuang N, Prommuang P, Sriisan S. High-resolution melting-curve analysis for serotyping
of Salmonella spp. group B isolated from minced pork in the Northern part of Thailand. Journal of
Associated Medical Sciences [Internet] 52(1), Nov 2018.
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Kangwan N, Pintha K, Khanaree J, Kongkarnka S, Chewonarin T and Suttajit M.(2021). Anti-inflammatory effect
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Pintha K, Chaiwangyen W, Yodkeeree S, Suttajit M and Tantipaiboonwong P. (2021). Suppressive Effects of
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A549 Cells Exposed to PM via C-Jun, P-65-Nf-Kb and Akt Signaling Pathways. Biomolecules. 11,
1090. https://doi.org/10.3390/biom11081090.
Khanaree C, Punfa W, Tantipaiboonwong P, Suttajit M, Chewonarin T, Pangjit K and Pintha K. (2021). The
Attenuation of TNF-α-mediated Inflammatory Responses in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line by
Perilla Seed and Seed Meal Extract. CMU J. Nat. Sci. 20(4): e2021074.
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ฤทธิ์ความเป็นพิษและยับยัง้ การเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของสารสกัดไผ่จืด.การประชุมวิชาการ
พิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11. (2564),95-102
รุ่งทิพย์ ทองบุญโท, ดามรัศมน สุรางกูร. การศึกษาความเป็นพิษของไผ่จืดและผลต่อการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9; (2563)
รุ่งทิพย์ ทองบุญโท, เจนจิรา ลานแก้ว, ดามรัศมน สุรางกูร.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของไผ่จืด. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9; (2563)
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

1

นางสาวกนกกาญจน์ พรหมน้อย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวกนกทิพย์ เพชรรัตน์

16799000XXXXX

อาจารย์

3

นายกฤษชัย พูลเจริญ

31009024XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

5

6

7

นายคมศักดิ์ พินธะ

นายจักรพงษ์ คนธรรม์

นางสาวจุฑามาศ เทพมาลี

นางสาวชลธิดา เทพหินลัพ

35605003XXXXX

36099002XXXXX

16099000XXXXX
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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อาจารย์
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วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม..
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
Dr.rer.medic.
วท.ม.

สาขาวิชา
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เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Biomedical Science
ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์/ พันธุศาสตร์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีววิทยา
วิทยาภูมิคุ้มกัน
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
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ชีวเคมี

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Newcastle University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Charité – Universitätsmedizin
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนภาระงาน/ปีการศึกษา

2565

2566

2567

2568

2569

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

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

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

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

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

1,260

1,260
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นายพิชญะ คำอ้าย

35304001XXXXX

อาจารย์
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อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพชีวเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์
สัตว์
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีวเคมี
พยาบาลศาสตร์
Experimental medicine/Life
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ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
Chemical Biology
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีวเวชศาสตร์
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

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

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Friedrich-Schiller University of
Jena
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imperial College London, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนภาระงาน/ปีการศึกษา

2565

2566

2567

2568

2569

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

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

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

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

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

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
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ภาคผนวก ช ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชัน้ ปี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี
นิสิตชั้นปีท่ี 1
1. นิสิตมีความรูพ้ ืน้ ฐานและทักษะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้นได้
2. ความรูแ้ ละการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พืน้ ฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นทั่วไปได้
4. มีความฉลาดทางอารมณ์
5. การสื่อสารพืน้ ฐานทั่วไปได้
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
7. การทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น
8. คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
นิสิตชั้นปีท่ี 2
1. นิสิตมีความรู้และทักษะปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีพื้นฐาน สถิติ และจุลชีววิทยา มีทักษะด้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์หรือเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณและเตรียมสารละลายที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการพืน้ ฐานได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีได้
5. วิเคราะห์เชิงปริมาณได้
6. อธิบายและวิเคราะห์ปัญหาจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ข่าวสารเหตุการณ์ ด้วยความรู้
ทางชีวเคมีได้
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีได้
8. มีความฉลาดทางอารมณ์
9. การสื่อสารในที่สาธารณะได้
10. มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
11. การทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น
12. คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
นิสิตชั้นปีท่ี 3
1. นิสิตมีความรูท้ างชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มีทักษะในปฏิบัติการทางชีวเคมีมี
2. มาตรฐานการวิจัยเบือ้ งต้นและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ มีทักษะการบูรณาการ
ความรูเ้ พื่อแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. สามารถวิเคราะห์บทความทางวิชาการได้
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4. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เฉพาะด้านชีวเคมีได้
5. ประยุกต์ใช้หลักการทางชีวเคมีเพื่อแก้ปัญหาได้
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นวารสารวิชาการได้
7. มีความฉลาดทางอารมณ์
8. การสื่อสารเชิงวิชาการ
9. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
11. คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
นิสิตชั้นปีท่ี 4
1. นิสิตมีความรู้และมีทักษะในการนําความรู้มาใช้แก้ปัญหาจริง สามารถบูรณาการสหวิทยาการ
เพื่อเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมได้สามารถนําเสนอข้อมูลทางเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม มี
วินัย มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย และมีค่านิยมที่ดีในการทํางาน
2. สามารถใช้ความรูท้ างชีวเคมีในการแก้ปัญหาหรือต่อยอดในการทำงานได้
3. ต้องประมวลความรูแ้ ละมีทักษะปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้
4. สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะปฏิบัติทางชีวเคมีในการทำงานได้
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นวารสารวิชาการได้
6. มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ ามที่ดี
7. มีความฉลาดทางอารมณ์
8. การสื่อสารเชิงวิชาการ
9. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
11. คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา

