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รายละเอียดของรายวิชา ชค 702 ลปิิดและเมมเบรน 

มคอ.3 

ภาควิชา  ชีวเคมี 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชค 702 ลปิิดและเมมเบรน 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 1(1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑติ หลักสตูรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 

 
4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  

อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  

         อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร  

         อ.ดร.กรรณิกา เสริมสวิุทยวงศ์  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 

2  
 

5. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 
7. สถานทีเ่รียน 

     ห้อง 15-601 ช้ัน 6 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์  
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8. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

         13 สงิหาคม 2557 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
   เพ่ือให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัลิปิดและเมม

เบรนได้ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานสาํหรับบัณฑติที่ประสงค์  

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติได้นาํความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการค้นคว้า ศึกษา งานวิจัยที่ 

     เกี่ยวข้องทางด้านชีวภาพการแพทย์ได้อย่างลุ่มลึกมากข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างพ้ืนฐานของเย่ือหุ้มเซลล์และกระบวนการต่างๆ ทางชีวเคมี คุณสมบัติของไขมันและ

โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ การขนส่งไขมันและโปรตีนเพ่ือทาํหน้าที่ในเย่ือหุ้มเซลล์ ตัวอย่างการส่งสญัญาณ

เข้าสู่เซลล์โดยผ่านตัวรับที่จาเพาะ การดัดแปลงโปรตีนที่เย่ือหุ้มเซลล์ด้วยการเช่ือมต่อกบัไขมันต่างๆ 

ลักษณะของ lipid raft และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทาํงานของเย่ือหุ้มเซลล์ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

      บรรยาย 15 ชัว่โมง 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ชค 702 ลิปิดและเมมเบรน ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

         นิสติสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา) 

 

 

 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แกนิ่สติ 

- ปลูกฝังค่านิยมและปลูกจิตสาํนึก 
   ความซ่ือสตัย์ให้แกน่ ิสติ 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั้งใจเรียน

ในช้ันเรียน  
- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  
- สงัเกตจากพฤติกรรมการสอบ 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาและ

ทฤษฎีที่สาํคัญของวิชา 

 

 

กาํหนดเน้ือหาสาระที่สาํคัญ ใน

รูปแบบ : 
- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ   

   คิดเหน็ และอภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 
 

   - ประเมินผลสมัฤทธิ์การ 
  เรียนของนิสติในรูปแบบ    
  การสอบ 
   - ประเมินผลจากการสงัเกต

การมีสว่นร่วมและความสนใจ

ในการเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. สามารถนาํความรู้ทั้งทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิติมาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา  

 

 

- สอนให้นิสติรู้จักคิดวิเคราะห์

บูรณาการความรู้ต่างๆ และ

สามารถประยุกตใ์ช้ทฤษฎีความรู้

ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาที่

อาจารย์ต้ังคาํถาม ในช้ันเรียน 
- มีการมอบหมายงานให้นาํ

งานวิจัยมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

โดยใช้ความรู้จากที่เรียน และมา

นาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

ประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียนของ

นิสติจากการสอบ 
 
 
 
ประเมินจากการนาํเสนอหน้าช้ัน

เรียน  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด จํานวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

 

1 

11 พย 57 

10-12 

Course orientation    

Role of lipids in the human 

body  
 

2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม 

2 

13 พย 57 

10-12 

Membrane structure 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร 

3 

18 พย 57 

10-12 

Membrane transport 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร 

4 

20 พย 57 

10-12 

Cell signaling  2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม 

5 

25 พย 57 

10-12 

Lipid raft  2 -นิสติศกึษาค้นคว้า

เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพ่ิมเติมกบัอาจารย์

ผู้สอนได้ 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม 

6 

27 พย 57 

10-12 

Lipid homeostasis 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

อ.ดร.กรรณิกา เสริมสวุิทยวงศ ์

7 

2 ธค 57 

10-12 

Techniques for characterization 

membrane lipids and proteins  
 

2 - บอกวัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คาํสอน 

 

อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร 

 

9 ธค 57 

10-11 

Paper presentation 1 นิสตินาํเสนอหน้าช้ัน

เรียน อภปิราย 

ซักถามจากผู้ฟัง 

 

- Power point 

 

ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม 

อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร 

อ.ดร.กรรณิกา เสริมสวุิทยวงศ ์

 

 รวม 15    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ 
สดัส่วนของการ 

ประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนตรงเวลา 2% 

2. ด้านความรู้  การสอบอตันยั 80% 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน การอภิปราย

และตอบคาํถาม 

18% 

  

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- เอกสารคาํสอน และเอกสารคาํบรรยายของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 
 

- Marks DB, Marks AD and Smith CM. Basic Medical Biochemistry; A Clinical Approach. 

1996  

- Schonbrunner N and Cooper J. Biochemistry of signal transduction and regulation. Second 

edition. 2001  

- Berg JM, Tymoczko JL and Stryer L. Biochemistry. Fifth edition. 2001  

- Gurr MI, Harwood JL and Frayn KN. Fifth edition. 2002  

- Campbell MK and Farrell SO. Biochemistry. Fifth edition. 2006  

- Lehninger Principles of Biochemistry. Fourth edition. 2006  

- Meisenberg G and Simmons WH. Principle of Medical Biochemistry. Second edition. 2006  

- Lodish H et al. Molecular cell biology. Sixth edition. 2008  

- Pelly JW and Goljan EF. Biochemistry. Third edition. 2011 

- Simons K and Toomre D. Lipid rafts and signal transduction. Nature reviews 2000; 1:31-

41.  

- Michel V and Bakovic M. Lipids rafts in health and disease. Biol. Cell 2007; 99: 129-

140.  

- Mural T. The role of lipids rafts in cancer cell adhesion and migration. Int J Cell Biology 

2012; ID 763283, 6 pages.  

- Li Q et al. A novel ultrafiltration (UF) membrane with controllable selectivity for protein 

separation. Journal of Membrane Science 2013; 427:155–167.  
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- Liao Y et al. Fabrication of polyvinylidene fluoride (PVDF) nanofiber membranes by 

electro-spinning for direct contact membrane distillation. Journal of Membrane Science 

2013;425-426:30–39.  

- http://www.wormbook.org/chapters/www_obesity/obesity.html  

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ควรอ่านเพิ่มเติมความรู้ทางดา้นชีวเคมี โดยเฉพาะ lipid metabolism เน่ืองจากบางหวัขอ้มี
การเช่ือมโยงเน้ือหากนั 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

มีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวชิาโดยนิสิตทั้งภาพรวมของรายวชิาและการสอนของ

อาจารยแ์ต่ละคน 
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกทา่น 

 
3. การปรบัปรุงการสอน 

     ในปีการศึกษา 2556 นิสติได้ให้ข้อคิดเหน็ในเร่ืองของ paper ที่จะนาํเสนอ อยากให้แจ้งตั้งแต่เปิด

รายวิชา จะได้มีเวลาหาและอ่านมากข้ึน ซ่ึงได้มีการวางแผนในการหา paper ที่น่าสนใจและแจ้งกบันิสติ

ล่วงหน้าตามที่เสนอแนะ 

       

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากล่ันกรองทบทวนข้อสอบ ระหว่างประธานรายวิชาและผู้สอนในแต่ละหัวข้อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์รายวิชาและแผนการสอนที่ได้กาํหนดไว้ 

- ทบทวนคะแนนและการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

- ให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองตามรายละเอยีดของรายวิชาภายหลังจบการเรียนการสอน 

- มีการนาํผลการสอบร่วมกบัการนาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาร่วมกนัโดยผู้สอนว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาํหนดหรือไม่  ภายหลังการให้คะแนนเสรจ็สิ้ น  

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ผู้สอนมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และใช้เอกสารงานวิจัยใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

 


