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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  ชค 621 หลกัการวิเคราะหส์ารชีวโมเลกุล 

ภาควิชาชีวเคม ี

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชค 621 หลกัการวิเคราะหส์ารชีวโมเลกุล 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยายและปฏบัิติการ 2 หน่วยกติ   2(1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์   

ประเภทรายวิชาเอก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  

อาจารย์ผู้สอน:  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

            รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ 

            รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาต ิ

                    อ.ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ์ 

            อ.ดร.สทิธรัิกษ์ รอยตระกูล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที ่1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี   

8. สถานทีเ่รียน 

ตึก 15 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ตุลาคม 2556  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล รวมถึง

มีประสบการณ์ในการฝึกหัดท าปฎิบัติการจริงในห้องทดลอง 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติได้น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการค้นคว้า ศึกษา งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางด้านชีวภาพการแพทย์ได้อย่างลุ่มลึกมากข้ึน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

วิธกีารทางชีวเคมีในการแยกองค์ประกอบของเซลล์และสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ประกอบด้วย

โปรตีน เอนไซม์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรท กรดนิวคลิอกิ เป็นต้น การท าให้บริสทุธิ์และการศึกษาคุณสมบัติสาร

ชีวเคมีโมเลกุลน้ันๆ รวมถึงโครมาโตกราฟี อเิลคโตรโฟริซิส การป่ันเหว่ียง เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงโดย

ระบบที่ใช้และไม่ใช้ฟลูออเรสเซนต์ แมสสเปกโทรเมทร่ี และวิธทีางชีวเคมีในการตรวจสอบปริมาณของสาร

ชีวโมเลกุล 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

    บรรยาย 15 ช่ัวโมง และปฎิบัติการ 30 ช่ัวโมง   
3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

      

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ชค 621 หลักการวิเคราะห์

สารชีวโมเลกุล 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

4-6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ทุกวันพฤหัส เช้า-บ่าย  

 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

- มีความรับผิดชอบในการเรียน    

 (ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาละเทศะ 

ใฝ่เรียนรู้  เข้ากบัผู้อื่นได้) 

-มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอก

ผลงานของผู้อื่น 

- มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา  

-  สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกในช้ันเรียน ในขณะ

ท ากจิกรรม 

- ประเมินการเข้าเรียนตรง

เวลา 

- ประเมินจากการท ารายงาน 

 

2.ดา้นความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

-มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

และลึกซ้ึงในเน้ือหาหลักของ

สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  

- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

ชีวภาพแบบบูรณาการทั้งเชิงกว้าง

และเชิงลึก 

- สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่จากการวิจัย 

- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น

แก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- การเรียนการสอน

ประกอบด้วย การบรรยาย 

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

อภิปรายร่วมกนั และให้มี

การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ  

สารสนเทศ 

 

- การสอบภาคทฤษฎี 

- การท ารายงาน 

- การมีส่วนร่วมในการท า

ปฎิบัติการ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

-สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี 

และปฏบัิติน ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา ในบริบท

ใหม่ที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

- เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด 

วิเคราะห์บูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ต่างๆ 

ผ่านการเรียนในห้องเรียน 

ผ่านการท ารายงาน และงานที่

มอบหมาย 

- ประเมินการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้การ

สงัเกตจาการท าปฎิบัติการ 

- ประเมินหรือสงัเกตจาก

ความสามารถในการตัดสนิใจ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

- ผลการท ารายงาน และงานที่

ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบที่ต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

-มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบ 

หมายรายงานกลุ่ม 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ 

ปัญหากลุ่มร่วมกนั 

  

- ประเมินหรือสงัเกตจาก

ความสามารถในการตัดสนิใจ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

- ผลการท ารายงาน และงานที่

ได้รับมอบหมาย 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

-พัฒนาทกัษะในการสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

-พัฒนาทกัษะในการน าเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในการสื่อสาร 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบ 

หมายรายงานกลุ่ม 

 

  

- ผลการท ารายงาน และการ

น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สปัดาหที์่ หวัขอ้ ชัว่โมง

บรรยาย 

ชัว่โมง

ปฎิบติัการ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผูส้อน 

1 

7พย56 

Orientation  0.5 ชม 

(9.30-

10.00น.) 

- ให้ค าแนะน าวัตถุประสงค์ 

ของรายวิชา การจัดการ

รายวิชา การประเมินผล

ของรายวิชา 

เอกสารประมวล

รายวิชา 

Power point 

 

ผศ.ดร.วัลยา 

ธเนศพงศธ์รรม 

7พย56 Spectrophotometry and 

spectrofluorometry 

1 ชม 

(10-11) 

4 ชม 

(11-12, 

13-16) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ 

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

ผศ.ดร.วัลยา 

ธเนศพงศธ์รรม 

2 

14พย56 

Enzyme assay and kinetics 

 

2 ชม 

(9-11) 

  

 

4 ชม 

(11-12, 

13-16) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ  

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

ผศ.ดร.วัลยา 

ธเนศพงศธ์รรม 

3  

21พย56 

DNA extraction and 

electrophoresis 

2 ชม 

(9-11) 

  

4 ชม 

(11-12, 

13-16) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ  

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

รศ.ดร.วาสนา 

สขุุมศริิชาติ 
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 การทดลอง 

4 

28พย56 

RNA extraction and evaluation 1 ชม 

(10-11) 

  

 

4 ชม 

(11-12, 

13-16) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ  

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.กรรณิกา

เสริมสวุิทยวงศ์ 

5 

12ธค56 

cDNA amplification 1 ชม 

(10-11) 

  

 

4 ชม 

(11-12, 

13-16) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ  

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.กรรณิกา

เสริมสวุิทยวงศ์ 

6 

19ธค56 

SDL 9.00-16.00 น.    

7 

26ธค56 

Exam I 9.00-12.00 น.    

8 

9มค57 

Lipid extraction, partial 

purification and analysis 

 

2 ชม 

(10-12)  

3 ชม 

(13-16 ) 

บรรยาย   

และฝึกปฎิบัติการ  

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.กรรณิกา

เสริมสวุิทยวงศ์ 

9 

16มค57 

 

Lipid extraction, partial 

purification and analysis 

(continue)  

 

- 

 

5 ชม 

(10-12) 

(13-16 ) 

ฝึกปฎบิัติการ  

 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.กรรณิกา

เสริมสวุิทยวงศ์ 

10 

23มค57 

 

 

Protein extraction and western 

blot analysis  

2 ชม 

(10-12) 

3 ชม 

(13-16 ) 

บรรยาย  

และฝึกปฎิบัติการ 

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสนิ 

11 

30มค57 

 

Protein extraction and western 

blot analysis 

(continue)  

- 

 

5 ชม 

(10-12) 

(13-16 ) 

ฝึกปฎบิัติการ  Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสนิ 

12 

6กพ57 

 

Enzyme purification by gel 

chromatography-FPLC 

2 ชม 

(9-11)  

 

5 ชม 

(11-12, 

13-17) 

บรรยาย  

และฝึกปฎิบัติการ   

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

รศ.ดร.วาสนา 

สขุุมศริิชาติ 

13 

13กพ57 

 

 

Techniques in carbohydrate 

analysis (Lecture and Lab visit 

at BIOTEC) 

1 ชม 

(9-10) 

 

2 ชม 

(10-12) 

 

บรรยาย  

และสาธติปฎิบัติการ 

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.สทิธรัิกษ์ 

รอยตระกูล 

Proteomics and  

mass spectrometry 

(Lecture and Lab visit at 

BIOTEC) 

1 ชม 

(13-14) 

 

2 ชม  

(14-16) 

บรรยาย  

และสาธติปฎิบัติการ 

Power point 

อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับ

การทดลอง 

อ.ดร.สทิธรัิกษ์ 

รอยตระกูล 

14 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมิน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  2% 

ด้านความรู้ ประเมินผลด้วยการสอบแบบอตันัย  60% 

ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจากความสามารถในการ

ตัดสนิใจและการแก้ปัญหาในระหว่าง

ท าปฎิบัติการ 

10% 

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมในการท าปฏบัิติการ 8% 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การน าเสนอด้วยรายงาน 20% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

- Roger LL, Fiona MM, Raton B. Handbook of biochemistry and molecular biology [electronic resource] 

/ edited by Roger L. Lundblad, Fiona M. Macdonald. by: CRC Press, 2010. 
 

- Freifelder D. Physical biochemistry : applications to biochemistry and molecular biology.  
 

            New York : W.H. Freeman, 1982.  
 

- David S. Physical biochemistry: principles and applications. Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-

Blackwell, 2009. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 

ควรอ่านเพ่ิมเติมความรู้พ้ืนฐานทางด้านชีวเคมี เน่ืองแต่ละหัวข้อเน้นไปที่การน าไปใช้จริง ท าให้ผู้

ที่มีพ้ืนความรู้ด้านชีวเคมีน้อยอาจไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

มีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสติทั้งภาพรวมของรายวิชาและการสอนของ

อาจารย์แต่ละคน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมิน  

3. การปรบัปรุงการสอน 

ผลจากการประเมินโดยนิสติจะน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป โดยจะมีการ

น าเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

มีการน าผลการสอบร่วมกบัการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัของ

ผู้สอนว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดหรือไม่  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินที่ได้จากนิสติมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


