
มคอ. 3 

รายวิชาบรูณาการของมหโมเลกุลในระบบของเซลล ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2556 

หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
1. รหสัและชื่อรายวชิา 

ชค 603    บรูณาการของมหโมเลกุลในระบบของเซลล ์

2. จาํนวนหน่วยกติ 

2(2-0-4) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสตูร วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (ชวีภาพการแพทย)์ 

ประเภทรายวชิา เลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารย ์ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 

อาจารยผ์ูส้อน 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ สงักดัภาควิชา 
1 อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู ชวีเคม ี
2 รศ.ดร.วาสนา สขุมุศริชิาต ิ ชวีเคม ี
3 รศ.ดร.โกสมุ จนัทรศ์ริ ิ ชวีเคม ี
4 รศ.ดร.รมดิา วฒันโภคาสนิ ชวีเคม ี
5 ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม ชวีเคม ี
6 อ.ดร.กรรณิกา เสรมิสวุทิยวงศ ์ ชวีเคม ี
7 อ.ดร.นุจร ีตญัจพ์ฒัน์กุล ชวีเคม ี

 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน 

ภาคการศกึษาที ่2 ชัน้ปีที ่1 

6. รายวชิาทีต่อ้งผ่านมาก่อน (pre-requisite) 

ไมม่ ี

7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนรว่มกนั (co-requisite) 

ไมม่ ี

8. สถานทีเ่รยีน 



หอ้งบรรยาย พพ15-601 ชัน้ 6 อาคาร 15 มศว ประสานมติร 

9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของวชิาครัง้ลา่สดุ 

22 ตุลาคม 2555 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. วตัถุประสงคข์องรายวชิา 

เพือ่ใหนิ้สติพฒันาทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรูแ้ละความเขา้ใจในกลไกการทาํงานของเซลลใ์นระดบัโมเลกุล โดยเซลลม์กีารทาํงานแบบบรูณาการของ
โมเลกุลแต่ละชนิด มโีมเลกุลหลายชนิดมาปฏสิมัพนัธก์นั 
1.2 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พฒันาความสามารถในการอ่านและทาํความเขา้ใจกบับทความวชิาการทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน
แบบบรูณาการของโมเลกุลในเซลล ์
1.3 พฒันาความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเ้ขา้ดว้ยกนั 
1.4 การพดู การฟงั การนําเสนองานในทีส่าธารณชน และการตอบคาํถามทางวชิาการ เป็นการพฒันาทกัษะการสือ่สาร
ระหวา่งบุคคล 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรมหาบณัฑติของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 

2.1 การปรบัปรงุหลกัสตูรชวีภสาการแพทย ์

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คาํอธบิายรายวชิา 

คุณสมบตัทิางชวีเคมแีละหน้าทีข่ององคปืระกอบต่างๆ ในระบบของเซลล ์จโีนมคิส ์โปรตโิอมคิส ์ชวีสารสนเทศ

ศาสตร ์ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสารชวีโมเลกุล การสรา้งเครอืขา่ยเมทาบอลซิมึ การควบคุมกลไกต่างๆ และโครงขา่ย

การสือ่สารในเซลลแ์ละระหวา่งเซลล ์

2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศกึษา 

2(2-0-4) 



บรรยาย การฝึกปฎบิตั ิ การศกึษาดว้ยตนเอง (SDL) 
30 0 15 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านท่ี 1 

คณุธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านท่ี 2 

ความรู้ 

ด้านท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บคุคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ด้านท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชค 603 บรูณาการของมห

โมเลกุลในระบบของเซลล ์
● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสติเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
1.1 คุณธรรมจรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 1.2 วธิกีารสอน 1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน (ซื่อสตัย ์
ตรงต่อเวลา ถกูกาลเทศะ ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน เขา้
กบัผูอ้ื่นได)้ 
2.มจีรยิธรรมในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
(เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได)้ 
3.มจีรยิธรรมในการวจิยั 
 

1.มกีารสอนสอดแทรกในรายวชิาต่างๆ 
รวมทัง้รายวชิาสมัมนา ทีป่ลกูฝงัหลกั
คุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นิสติ 
2.มอบหมายงานใหท้าํเป็นกลุม่ และ
เสรมิประสบการณ์จากการทาํวจิยั 
3.มกีารสอนจรยิธรรมในการวจิยัใน
รายวชิา Principles of health science 
research     

1.สงัเกตจากพฤตกิรรมการ
แสดงออกและการแสดงความ
คดิเหน็ 
2.ประเมนิจากความ
รบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย หรอืสอบถามจาก
เพือ่นรว่มงาน 
3.การแสดงความคดิเหน็ใน
การตอบคาํถาม พฤตกิรรม



 การแสดงออกขณะทาํงาน
วจิยั 

 
2. ความรู ้

ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

1. มคีวามรูเ้ขา้ใจในเน้ือหาหลกัของ
สาขาวชิาชวีภาพการแพทยไ์ดแ้ก่ กาย
วภิาคศาสตร,์ จุลชวีวทิยา, ชวีเคม,ี 
เภสชัวทิยา, พยาธวิทิยา, สรรีวทิยา 
เป็นอยา่งด ี

2. มีความรู้ เ ข้ า ใ จ ในศาสตร์ชีวภาพ
การแพทยแ์บบบรูณาการ 

3. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ  

4.  สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

กาํหนดใหเ้รยีนรายวชิาทีม่เีน้ือหา

ชวีภาพการแพทยท์ัง้แบบบรูณาการ

และเน้นแต่ละสาขาวชิา โดยใชร้ปูแบบ

การเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 

- การบรรยาย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และอภปิรายรว่มกนั 

- การศกึษาคน้ควา้ แสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเองจากสือ่สารสนเทศ และนําเสนอ

ความรู ้

- การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทวเิคราะหท์าง

วชิาการเป็นฐาน 

- การเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดงูาน 

- การประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 

- วางแผนงานวจิยั ลงมอืปฏบิตั ิ

รายงานและเผยแพรง่านวจิยัดว้ยตนเอง 

กาํหนดรปูแบบการประเมนิ

ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ

รายวชิา กจิกรรมการเรยีน

การสอน ไดแ้ก่ 

- การสอบ 

- การประเมนิผลการศกึษา

และผลการนําเสนอ 

- การประเมนิ/สงัเกต การมี

สว่นรว่มและความสนใจใน

การเรยีน 

- การประเมนิผลการเรยีนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- มกีารเผยแพรผ่ลงานทาง

วชิาการจากงานวจิยัใน

รปูแบบต่างๆ ทัง้ใน

ระดบัประเทศและนานาชาต ิ

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา วธิกีารสอน กลยทุวธิธีก์ารประเมนิผล 

1. สามารถใชค้วามรูท้ ัง้ทางดา้นทฤษฎแีละ
ปฏบิตันํิามาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์
ประเดน็ปญัหา 

2. สามารถวจิารณ์งานวจิยัไดอ้ยา่งมี
เหตุผล 

3. สามารถสงัเคราะหแ์ละใชข้อ้มลูจาก สิง่

-  เน้นการสอนใหนิ้สติรูจ้กัคดิวเิคราะห์

บรูณาการความรูต่้างๆ ผา่นการทาํ

รายงาน และงานทีม่อบหมายในวชิา

ต่างๆ 

ประเมนิในการวเิคราะหป์ระเดน็

ปญัหาโดยใช ้

- ขอ้สอบ/การซกัถาม/การ

สงัเกตการปฏบิตั ิ



ตพีมิพท์างวชิาการเพือ่สรา้งและพฒันา
ทางความคดิใหมใ่นงานวจิยั  
 

- เน้นการสอนใหฝึ้กคดิประเดน็ปญัหา

และความสาํคญัของปญัหาต่างๆ เพือ่

นํามากาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ

แกป้ญัหา ผา่นการเสนอหวัขอ้ปรญิญา

นิพนธอ์ยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั 

- เน้นความสาํคญัในการเกบ็ขอ้มลู

อยา่งถกูตอ้งเพื่อการวเิคราะหอ์ยา่งมี

เหตุผลและอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูที่

ทาํวจิยั ผา่นการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

- ผลการทาํรายงาน และงานที่

ไดร้บัมอบหมาย  

- การประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

นิสติโดยนิสติ  

- การสอบเคา้โครงปรญิญา

นิพนธ ์ 

-การรายงานความกา้วหน้าของ

งานวจิยั  

-การสอบปากเปลา่ปรญิญา

นิพนธ ์



4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

1. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

2. พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพ
และการทาํงานเป็นกลุม่ระหวา่งผูเ้รยีน
ดว้ยกนั 

3. พฒันาความเป็นผูนํ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัโอกาสและสถานการณ์ 
 

- จดักจิกรรมกลุม่และมอบหมาย
รายงานกลุม่  

- รว่มอภปิรายและแสดงความคดิเหน็
ทางวชิาการ 

- ฝึกคดิวเิคราะหก์ารแกป้ญัหากลุม่
รว่มกนั  

ทาํการประเมนิหวัขอ้ทัง้ 3 โดย

อาจารย ์และโดยนิสติประเมนิ

ตนเองและเพือ่นรว่มชัน้เรยีน 

- การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า ในการ
เรยีนและการทาํงานวจิยั 
- จากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสติระหวา่งบุคคลภายในกลุม่  
- จากความเป็นผูนํ้าของกลุม่  

 

5.ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะห ์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

1. พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู  
การฟงั  การแปล  การเขยีน   

2. พฒันาทกัษะในการใชส้ารสนเทศในการ
สบืคน้ขอ้มลูและสือ่สาร 

3. เรยีนรูส้ถติใินการทาํวจิยั การวเิคราะห์
ขอ้มลูและการแปลผล โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถติทิีเ่หมาะสม  

4. พฒันาทกัษะในการนําเสนอรายงานใน
รปูแบบต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

1.โดยการทาํรายงานและนําเสนอในชัน้

เรยีน2.สง่เสรมิและเตรยีมความพรอ้ม

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.จดัการเรยีนการสอนเพือ่เสรมิทกัษะ

การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และสถติ ิ 

4.จดัการเรยีนการสอนรปูแบบต่างๆ ใน

การนําเสนอรายงาน  

- ประเมนิจากผลการทาํรายงาน การ

มสีว่นรว่มในการอภปิราย และการ

นําเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดย

ใชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

วนั เดือน ปี หวัข้อ/
รายละเอียด 

จาํนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

10 ม.ค.57 แนะนํารายวชิา  2 แนะนํารายวชิา กฏเกณฑใ์น powerpoint อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 



การเรยีน การประเมนิผล 
วธิกีารเขา้ชัน้เรยีน การสง่
งานและการตดิต่อขอ
คาํปรกึษาจากอาจารย ์ 

 

10 ม.ค.57 Genomics, 
Proteomics and 
how to study 
them. 

3 การบรรยายจากอาจารย ์ powerpoint รศ.ดร.รมดิา วฒันโภคาสนิ 

15 ม.ค.57 Metabolomics 
and how to 
study them. 

3 การบรรยายจากอาจารย ์
 

powerpoint รศ.ดร.วาสนา สขุมุศริชิาต ิ

17 ม.ค.57 Cell Signaling 
Pathways: 
Molecules to 
Pathways, 
cAMP and 
MAP-kinase 
Pathways. 

3 การบรรยายจากอาจารย ์
 

powerpoint ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศ์
ธรรม 

22 ม.ค.57 Transcriptional 
regulation 
(interplay 
between DNA 
and protein in 
gene 
expression). 

3 การบรรยายจากอาจารย ์
 

powerpoint อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

24 ม.ค.57 Exam 1 3   อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

29 ม.ค.57 Signal flow: 
Pathways to 
networks. 

3 การบรรยายจากอาจารย ์
มอบหมายวารสารใหไ้ป
ศกึษา 

powerpoint อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

31 ม.ค.57 การตดิตาม
ความกา้วหน้าใน
การอ่านวารสาร 
การทาํความ
เขา้ใจรว่มกนั 

3 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ความคดิเหน็เกีย่วกบั
วารสารทีไ่ดไ้ปอ่าน 

powerpoint อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

5 ก.พ. 57 การตดิตาม
ความกา้วหน้าใน
การอ่านวารสาร 

3 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ความคดิเหน็เกีย่วกบั
วารสารทีไ่ดไ้ปอ่าน 

powerpoint อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

7 ก.พ. 57 การนําเสนอ 3 นิสตินําเสนองานจากวารสาร powerpoint ผศ.ดร.วลัยา เธนศพงศ์



วารสารที่
มอบหมายใหไ้ป
อ่าน 

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ธรรม 
อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
อ.ดร.กรรณิกา เสรมิสวุทิย
วงศ ์

12 ก.พ. 57 Exam 2 3   อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

การสอบและการ
นําเสนองาน 

-คุณธรรมจรยิธรรม ความ
รบัผดิชอบ 
-ความรู ้
-ทกัษะทางปญัญา 
-ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลย ี

-การเขา้ชัน้เรยีน การรกัษาเวลา 
 
-การสอบ 2 ครัง้ 
-การตอบคาํถามในการนําเสนอ 
-ความสามารถในการพดูการสือ่สาร 
บุคลกิภาพ การนําเสนอสือ่ทางภาพ  

10% 
 

60% 
10% 
20% 

 
 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

ตาํราหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การเรยีนการสอน  
 

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั 

 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา 

ขึน้กบัหวัขอ้บรรยาย เวป็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในการสบืคน้ขอ้มลู เชน่ www.sciencedirect.com  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนิสติ 

ใหนิ้สติประเมนิรายวชิาโดยแบบประเมนิ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 

2. กลยทุธป์ระเมนิการสอน 



พจิารณาจากผลคะแนนของนิสติ 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จะมกีารรวบรวมปญัหาเพือ่พจิารณากาํหนดแนวทางการ

ปรบัปรงุการสอนรว่มกนั โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และสรรหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน และ

วางแผนการปรบัปรงุพฒันารายวชิา  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา  
มกีารสอบ ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษานิสติ โดยการใหค้ะแนนตามแบบประเมนิ 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา  
ปรบัปรงุรายวชิา หรอืทวนสอบผลสมัฤทธข์องรายวชิาตามขอ้ที ่4 

  


