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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
318305 ชีวเคมี
ฺBiochemistry
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรฺวิทยาศาสตรบัณฑิตฺสาขาชีวเคมีฺ3.2 ประเภทของรายวิชาฺวิชาเฉพาะฺบังคับฺ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนฺ(ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฺ
ที่
ชื่อฺ- นามสกุล
เลขประจาตัวฺ ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นางฺชไมพรฺจาปาศรี
อาจารย์
ปริญญาเอก
1 นายฺคมศรฺลมไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
อาจารย์ผู้สอนฺ
ที่
ชื่อฺ- นามสกุล
เลขประจาตัวฺ ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นางฺชไมพรฺจาปาศรี
อาจารย์
ปริญญาเอก
1 นางสาวฺรินาฺภัทรมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
1 นายฺคมศรฺลมไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
1 นายฺสมพรฺเกษแก้ว
อาจารย์
ปริญญาเอก
1 นางสาวฺปวีณาฺพงษ์ดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
1 นายฺธนเศรษฐ์ฺเสนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
1 นายฺประสารฺสวัสดิซ์ ิตัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
1 นางฺนิภาฺมิลินทวิสมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
5. ภาคการศึกษาฺ/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนฺ(Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่านฺ(*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)
312 112 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นฺBasic Organic Chemistry
312 217 เคมีอินทรีย์ฺ2 Organic Chemistry II
6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่านฺ(*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการฺตามด้วยเครื่องหมายฺ#)
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตามฺ6.1 และฺ6.2 (*ให้เพิ่มข้อความฺ"หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือฺ"or
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กันฺ(Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คาว่าฺ"รายวิชาร่วม" หรือฺ"Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่าฺ"รายวิชาร่วม" หรือฺ"Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชา
ที่ต้องการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-01-05

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ให้เข้าใจความรู้ทางชีวเคมีฺเพื่อใช้เป็นพื้นฐานรายวิชาอื่นฺๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรอื่นฺ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
เคมีของสารชีวโมเลกุลฺเอนไซม์และโคเอนไซม์ฺชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึมและการควบคุมฺเมแทบอลิซมึ
ของฺคาร์โบไฮเดรตฺการขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันฺและการสังเคราะห์แสงฺเมแทบอลิซึมของลิปิดฺ
เมแทบอลิฺซึมของกรดอะมิโนฺเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกฺการสังเคราะห์ดีเอ็นเอฺและการแสดงออกของยีนฺ
Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the strategy of metabolism
and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative phosphorylation, and
photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis
and gene expression.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง90 รวม135
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมฺจริยธรรม
1 คุณธรรมฺจริยธรรมที่ต้องพัฒนาฺ
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพฺ
(2) มีวินัยฺซื่อสัตย์ฺและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมฺ
(3) มีจิตสาธารณะฺรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นฺสถาบันฺและประเทศชาติฺ
2 วิธีการสอนฺ
(1) บรรยายพร้อมสอดแทรกคุณธรรมฺ
(2) 1.2.2. อาจารย์ปฏิบัตติ นเป็นตัวอย่างฺให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนฺการมี
วินัยเรื่องเวลาฺทั้งการตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการเรียนการสอนแต่ละหัวข้อเต็มเวลาฺการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาฺ

3
3

วิธีการประเมินผลฺ
(1) การประเมินอาจารย์ในเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมิน
ของมหาวิทยาลัยฺ
(2) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียนฺการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนฺโดยการสังเกตหรือการ
ทาใบงานฺ
(3) การทดสอบย่อยฺ

2. ความรู้
1 ความรู้ที่ต้องได้รับฺ
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในรายวิชาชีวเคมีฺ
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาชีวเคมีฺสามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/
วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆฺไดฺ้
(3) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาการใหม่ๆฺในสาขาวิชาฺรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาฺ
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติฺกฎระเบียบฺข้อบังคับในสาขาวิชาชีพฺที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ฺ(สาหรับหลักสูตรที่มมี าตรฐานวิชาชีพ)
2 วิธีการสอนฺ
(1) สอนแบบบรรยายในชั้นเรียนฺโดยใชฺ้PowerPoint และเอกสารประกอบฺและศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านฺE-learning และเวบไซต์ที่เกีย่ วข้องฺ
(2) กิจกรรมการเรียนรฺู้เช่นฺถามตอบในชั้นเรียนฺทาแบบทดสอบย่อยฺ
3 วิธีการประเมินผลฺ
(1) การสอบกลางภาคฺและปลายภาคฺ
(2) การทาแบบทดสอบผ่านฺE-learning
(3) การทดสอบย่อยฺ
3. ทักษะทางปัญญา
1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนาฺ
(1) สามารถค้นหาฺตีความฺและประเมินสารสนเทศฺเพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญ
ั หา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ฺ
(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ฺโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทางานไดฺ้
2 วิธีการสอนฺ
(1) ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนจากสื่อสารสนเทศที่เชื่อถือไดฺ้เพื่อประกอบการบรรยายหลักการ
และทฤษฎีฺ
(2) ใช้ความคิดวิเคราะห์ในกิจกรรมการเรียนรฺู้
3 วิธีการประเมินผลฺ
(1) การสอบกลางภาคฺและปลายภาคฺ
(2) การทาแบบทดสอบผ่านฺE-learning
(3) การทดสอบย่อยฺ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนาฺ
(1) มีภาวะผู้นาฺมีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมฺบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่มฺ
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมฺสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีฺ
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่องฺ
2 วิธีการสอนฺ
(1) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการซักถามฺและแสดงความคิดเห็นในและนอกชั้นเรียนฺ
(2) ใชฺ้E-learning เป็นเครื่องมือในการสื่อสารฺ
3 วิธีการประเมินผลฺ
(1) จากการประเมินโดยนักศึกษาผ่านแบบประเมินของมหาวิทยาลัยฺ
(2) จากการใชฺ้E-learning
(3) การทดสอบย่อยฺ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฺการสื่อสารฺและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฺการสื่อสารฺและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยฺใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดฺ้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารฺการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองฺการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลฺและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศฺเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพไดฺ้
2 วิธีการสอนฺ
(1) ใช้สื่อการสอนฺเช่นฺPowerPoint ประกอบการสอนในชั้นเรียนฺและฺE-learning
3 วิธีการประเมินผลฺ
(1) การสอบกลางภาคฺและปลายภาคฺ
(2) การใชฺ้E-learning
(3) การทดสอบย่อยฺ
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.
จาน ผลการเรียนรู้
สัปด หน่วย บทและ วน
าห์ที่
หัวข้อ
ชั่วโม 1 2 3 4 5 6
ง
1 เคมีของชีวโมเลกุล: 4
ความสาคัญของชีว
โมเลกุลต่อสิ่งมีชีวิต,
ของคาร์โบไฮเดรต
1.1 ความสาคัญ
ของชีวโมเลกุลต่อ
สิ่งมีชีวิตฺอธิบาย
ความสาคัญของชีว
โมเลกุลต่อสิ่งมีชีวิตฺ
และแบ่งชนิดของ
ชีวโมเลกุลออกได้
เป็นฺ4 กลุ่มใหญฺ่
ได้แกฺ่คาร์โบไฮเดรตฺลิปิดฺกรดอะ
มิโนและโปรตีนฺ
และกรดนิวคลีอิกฺ
1.2 คาร์โบไฮเดรตฺ
1.2.1 โครงสร้างฺ
หน้าทีฺ่และชนิด
ของฺคาร์โบไฮเดรตฺ
ได้แกฺ่โมโนแซคคา

แผนการสอน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บอกความหมายฺการ บรรยายโดยใชฺ้Power Point
แบ่งชนิดและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรตไดฺ้2. บอก
โมโนแซคคาไรด์ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ไดฺ้2.1
ความหมายฺ2.2
คุณสมบัติของโมโนแซค
คาไรด์ฺ2.3 อนุพันธ์ของ
โมโนแซคคาไรด์ฺ3. บอกฺ
โอลิโกแซคคาไรด์ใน
หัวข้อต่อไปนี้คือฺ3.1
ลักษณะของฺGlycosidic
bond การเขียน
โครงสร้างของฺ
oligosaccharide 3.2
ความแตกต่างของฺ
oligosaccharide ที่
สาคัญฺเช่นฺmaltose,
galactose, fructose,
cyclodextrins 4. บอกฺ
Polysaccharide ในฺ

สื่อการสอน
1. Power Point 2. เอกสาร
ประกอบการสอนฺ

วิธีกา
อาจา
ร
รย์
ประเ
ผู้สอน
มิน
สอบ ผศ.
ปรนัย ดร.
ประส
ารฺ
สวัสดิ์
ซิตัง
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ไรด์ฺโอลิโกแซคคา
ไรด์ฺโพลีแซคคาไรด์ฺ
และไกลโคคอนจู
เกตฺ1.2.2
ความหมายฺการ
เรียกชื่อฺคุณสมบัติ
ของโมโนแซคคา
ไรด์ฺการนับจานวนฺ
stereoisomer การ
เกิดโครงฺสร้างแบบ
วงฺโครงสร้างฺ3 มิติฺ
ของโมโนแซคคา
ไรด์ฺอนุพันธ์ของโม
โนแซคคาไรด์และ
การเรียกชื่อฺได้แกฺ่
gluconic acid,
uronic acid,
alditol, lactone,
aldosamine,
phosphate sugar
1.2.3 ลักษณะของ
พันธะไกลโคซิดิคฺ
หลักเกณท์การ
เขียนโครงสร้างของ
โอลิโกแซคาไรด์ฺ
และตัวอย่างของได
แซคคาไรด์ฺได้แกฺ่
มอลโตสฺฟรุกโตสฺ

หัวข้อต่อไปนีฺ้4.1 นิยาม
ของโพลีแซคคาไรด์และ
การแบ่งชนิดฺ4.2 ความ
แตกต่างระหว่างฺstarch
และฺglycogen 4.3
ความแตกต่างระหว่างฺ
cellulose และฺchitin
4.4 โครงสร้างของฺ
glycosaminoglycan
4.5 โครงสร้างของฺ
proteoglycan 4.6
ความแตกต่างระหว่าง
ผนังเซลล์ของแกรมบวก
และแกรมลบฺ4.7
ลักษณะของฺ
glycoconjugates
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กาแลกโตสฺทรี
ฮาโลสฺ1.2.4 โอลิ
โกแซคคาไรด์ที่
ปัจจุบันนามาใช้
ประโยชน์ฺได้แกฺ่
cyclodextrins
โดยอธิบายถึง
โครงสร้างและ
รูปทรงสามมิติฺ
1.2.5 นิยามของโพ
ลีแซคคาไรด์และ
การแบ่งชนิด
โครงสร้างของฺ
Storage
Polysaccharides
ได้แกฺ่starch และฺ
glycogen
โครงสร้างของฺ
structural
polysaccharides
ได้แกฺ่Cellulose,
chitin,
glycosaminoglyc
ans,
proteoglycan
และฺ
peptidoglycan
ความแตกต่าง
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ระหว่างผนังเซลล์
ของแกรมบวกและ
แกรมลบฺ1.2.6
นิยามของไกลโค
คอนจูเกตฺพันธะที่
พบฺในไกลโค
โปรตีนและฺไกลโค
ลิปิดฺ
2 ลิปิด
3
1.3.1 หน้าที่ของลิ
ปิดฺ1.3.2 ชนิดของ
ลิปิดฺ1.3.3.1 ลิพิด
ที่ทาหน้าที่เป็น
แหล่งสะสมพลังงานฺ
- กรดไขมันฺ- ไตร
เอซิลกลีเซอรอลฺแวกซ์ฺ1.3.3.2 ลิพิด
ที่ทาหน้าที่เป็น
โครงสร้างของเมม
เบรนฺ- ฟอสโฟลิพิดฺ
- ไกลโคลิปิดฺสเตอรอยด์ฺ

1. บอกความหมายฺการ บรรยายโดยใชฺ้Power Point
แบ่งชนิดและหน้าที่ของลิ
ปิดไดฺ้2. บอกลักษณะ
ของกรดไขมันในหัวข้อ
ต่อไปนี้ไดฺ้2.1 โครงสร้างฺ
2.2 การแบ่งชนิดของฺ
กรดไขมันฺ2.3 การเขียน
สัญลักษณ์ของกรดไขมันฺ
2.4 คุณสมบัติของกรด
ไขมันฺ3. บอกลักษณะ
ของไตรเอซิลกลีเซอรอล
ในหัวข้อต่อไปนี้คือฺ3.1
โครงสร้างฺ3.2 การเขียน
โครงสร้างของไตรเอซิลฺ
กลีเซอรอลฺ3.3 การ
เรียกชื่อฺและคุณสมบัติ
ของฺไตรเอซิลกลีเซอรอลฺ
4. บอกลักษณะของ
แวกซ์ฺในหัวข้อต่อไปนี้
คือฺ4.1 โครงสร้างของฺ

1. Power Point 2. เอกสาร
ประกอบการสอนฺ

สอบ ผศ.
ปรนัย ดร.
ประส
ารฺ
สวัสดิ์
ซิตัง
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3 กรดอะมิโนและ
4
โปรตีน
1.4.1 ความสาคัญ
ของโปรตีนต่อ
สิ่งมีชีวิตในการเป็น
ชีวโมเลกุลพื้นฐานฺ
1.4.2 หน้าที่และ
ประโยชน์ของ
โปรตีนในสิ่งมีชีวิตฺ
1.4.3 องค์ประกอบ

แวกซ์ฺ4.2 หน้าที่และ
การใช้ประโยชน์ฺ5. บอก
ลักษณะของลิพดิ ที่ทา
หน้าที่เป็นโครงสร้างของ
เมมเบรนในหัวข้อต่อไปนี้
5.1 ชนิดของฺ
membrane lipid 5.2
โครงสร้างของฺ
membrane lipid แต่
ละชนิดฺ5.3 การเรียกชื่อฺ
หน้าที่และการใช้
ประโยชน์ฺ6. บอก
ลักษณะลิปิดที่ทาหน้าที่
อื่นฺๆฺในหัวข้อต่อไปนีฺ้
6.1 โครงสร้างของลิปิด
ในกลุ่มที่ทาหน้าที่อื่นฺๆฺ
6.2 การทาหน้าที่ของลิ
ปิดที่ทาฺหน้าที่อื่นฺๆฺ
1. เพื่อให้รู้ความสาคัญ 1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. ให้นักศึกษาทากิจกรรม 1. Power Point 2. เอกสาร
และหน้าที่ของโปรตีนใน ดังนีฺ้2.1 ศึกษารายละเอียดของตัวอย่างในเอกสารประกอบการ ประกอบการสอนฺ3. E-learning
สิ่งมีชีวิตฺ2. เพื่อให้รู้ สอนนอกเวลาฺ2.2 ทาแบบฝึกหัดในฺE-learning 2.3 ทา
โครงสร้างและสมบัติทาง แบบฝึกหัดท้ายบทของเอกสารประกอบการสอนและสอบถาม
เคมีของกรดอะมิโนซึ่ง ข้อสงสัยนอกเวลาฺ
เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ของโปรตีนฺ3. เพื่อให้รู้
การเกิดพันธะเปปไตด์ฺ
อิทธิพลขององค์ประกอบ
ของพันธะเปปไตด์และ

สอบ ผศ.
ปรนัย ดร.
ปวีณาฺ
พงษ์
ดนตรี
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ของโปรตีนฺ:
กรดอะมิโนฺ1.4.4
โครงสร้างและสเต
อริโอเคมีของ
กรดอะมิโนที่เป็น
องค์ประกอบของ
โปรตีนฺ1.4.5 การ
จาแนกชนิดของ
กรดอะมิโนตาม
โครงสร้างทางเคมี
และความต้องการ
ของสิ่งมีชีวิตฺ1.4.6
สมบัติของกรดอะมิ
โนฺ1.4.6.1 dipolar
1.4.6.2 การแตกตัว
ของกรดอะมิโนและ
ค่าฺpI ของกรดอะมิ
โนจาพวกฺ
nonpolar และฺ
polar 1.4.6.3
สมบัติทางเคมีของ
หมู่คาร์บอกซิลิกฺ
หมู่อะมิโนและหมู่
แทนทีฺ่1.4.7 สมบัติ
เชิงแสงของกรดอะ
มิโนฺ1.4.8
โครงสร้างโปรตีน
ระดับปฐมภูมิและ

หมู่แทนที่ที่มีต่อฺการ
จัดเรียงตัวของโปรตีนให้
มีโครงสร้างฺ4 ระดับฺ
และพันธะที่เกี่ยวข้องฺ4.
การเสียสภาพของโปรตีน
และปัจจัยที่ทาให้โปรตีน
เสียสภาพฺ5. การศึกษา
โครงสร้างระดับปฐมภูมิ
ของโปรตีนฺและผลของ
พันธุกรรมที่มีต่อการ
สูญเสียโครงสร้างระดับ
ปฐมภูมิของโปรตีนฺ
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พันธะเปปไตด์ฺ
1.4.9 โครงสร้าง
ของโปรตีนระดับ
ทุติยภูมิฺตติยภูมิฺ
จตุรภูมิและพันธะที่
เกี่ยวข้องฺ1.4.10
การแบ่งชนิดของ
โปรตีนตามรูปร่างฺ
globular และฺ
fibrous และ
ตัวอย่างโปรตีนฺ
1.4.11 การเสีย
สภาพโปรตีนและ
การคืนสภาพ
ความหมายและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสียสภาพธรรมชาติ
และการคืนสภาพ
ธรรมชาติ, ค่าฺpI
ของโปรตีนฺ1.4.12
การหาลาดับกรดอะ
มิโนในโปรตีนโดยฺ
chemical
reaction,
enzymatic
reaction และการ
ถอดรหัสพันธุกรรมฺ
4 กรดนิวคลีอิก
2

1. รฺู้เข้าใจฺและสามารถ บรรยายโดยใชฺ้Power Point

1. Power Point 2. เอกสาร

สอบ ผศ.
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1.5.1 โครงสร้าง
และส่วนประกอบ
ของไรโบนิวคลีโอ
ไทด์และดีออกซีไร
โบฺนิวคลีโอไทด์ฺ
1.5.2 โครงสร้าง
ของนิวคลีโอไซด์ฺนิ
วคลีโอไทด์และการ
เรียกชื่อฺ1.5.3
แบบจาลองดีเอ็นเอ
ของฺWatson และฺ
Crick 1.5.4
โครงสร้างและโครง
รูปของดีเอ็นเอแบบ
ต่างๆฺ1.5.5
โครงสร้างผิดปกติ
ของดีเอ็นเอแบบ
ต่างๆฺประกอบด้วยฺ
Palindrome,
Mirror repeat,
Hoogsteen
pairing, H-DNA
1.5.6 รูปร่างของดี
เอ็นเอแบบต่างๆฺ
1.5.7 โครงสร้างฺ
ส่วนประกอบและ
คุณสมบัติของอาร์
เอ็นเอชนิดต่างๆฺ

อธิบายโครงสร้างฺ
ส่วนประกอบฺของไร-โบ
นิวคลีโอไทด์และดีออกซี
ไรโบนิวคลีโอไทด์ไดฺ้2.
เรียกชื่อของนิวคลีโอไทด์
และดีออกซีนิวคลีโอไทด์
ไดฺ้3. อธิบายโครงสร้าง
และโครงรูปแบบต่างๆ
ของดีเอ็นเอไดฺ้4. อธิบาย
ลักษณะโครงสร้างดีเอ็น
เอที่ผิดปกติแบบต่างๆไดฺ้
5. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของอาร์
เอ็นเอชนิดต่างๆไดฺ้6.
อธิบายคุณสมบัตติ ่างๆ
ของดีเอ็นเอและหลักการ
ในการแยกดีเอ็นเอโดยวิธีฺ
Agarose gel
electrophoresis ไดฺ้

ประกอบการสอนฺ

ปรนัย ดร.
ปวีณาฺ
พงษ์
ดนตรี
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1.5.8 การเสีย
สภาพธรรมชาติและ
การกลับคืนสู่สภาพ
ธรรมชาติของฺดีเอ็น
เอฺ1.5.9 คุณสมบัติ
ต่างๆฺของดีเอ็นเอฺ
1.5.9.1 การดูดกลืน
แสงฺ
ปรากฏการณ์ไฮโป
โครมิคและไฮเปอร์
โครมิคฺ1.5.9.2
Denaturation
temperature และฺ
Melting
temperature
(Tm) 1.5.9.3 การ
แยกดีเอ็นเอด้วยวิธีฺ
Agarose gel
electrophoresis
5 เอนไซม์และโค
6
เอนไซม์
2.1 การจัด
หมวดหมู่และการ
เรียกชื่อเอนไซม์ฺ
2.2 หน้าที่และ
สมบัติของเอนไซม์ฺ

1. ให้ทราบความรู้
บรรยายโดยใชฺ้Power Point
พื้นฐานในเรื่องเอนไซม์
และเรื่องที่เกี่ยวข้องฺอัน
เป็นองค์ประกอบหลัก
อย่างหนึ่งของชีวิตฺ
ก่อนที่จะนาเนื้อเรื่องไปสู่
การเรียนรู้เรื่องเมแทบอลิ

1. Power Point 2. เอกสาร
ประกอบการสอนฺ3. E-learning

สอบ ผศ.
ปรนัย ดร.
นิภาฺ
มิลินท
วิสมัย
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2.3 การจับกันของ
เอนไซม์กับสารตั้ง
ต้นฺ2.4
ความจาเพาะของ
เอนไซม์กับสารตั้ง
ต้น 2.5 หลักการ
ทางานของเอนไซม์ฺ
2.6 การเกิด
สารประกอบ
เชิงซ้อนเอนไซม์สารตั้งต้นฺ2.6.1
สมมุติฐานแม่กุญแจ
กับลูกกุญแจฺ2.6.2
สมมุติฐานการ
เหนี่ยวนาให้เข้ากัน
ได้พอดีฺ2.7 กลไก
การทางานของ
เอนไซม์ฺณฺบริเวณ
เร่งและบริเวณคะ
ตะไลติกฺ2.7. 1
ความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างทาให้
เหนี่ยวนาเข้ากันได้
พอดีฺ2.7.2 การเข้า
มาอยู่ใกล้ชิดและ
ทิศทางที่ถูกต้องฺ
2.7.3 การเร่งโดย
การให้และรับ

ซึมฺ
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โปรตอนหรือการ
เร่งด้วยกรดเบสฺ
2.7.4 การเร่งโดย
การเกิดพันธะโคเว
เลนต์ฺ2.7.5 การเร่ง
โดยการใช้อิออนข
องโลหฺ2.7.6 การ
ตรึงประจฺุ2.7.7
ตัวอย่างการทางาน
ของเอนไซม์ชนิด
ต่างๆฺ2.8
จลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ฺ2.8.1
จลนศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาเคมีที่ไม่มี
ตัวเร่งฺ2.8.2
จลนศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
เอนไซม์ฺ2.8.3
สมการเฮนรี-ไมเค
ลิส-เมนเทนฺ2.8.4
ความสาคัญของ
ค่าคงที่ของฺไมเคลิสฺ
(Km) 2.8.5
ความสาคัญของค่า
ความเร็วสูงสุด
(Vmax) 2.8.6
ความสาคัญของ
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ค่าคงทีฺ่Kcat/Km
2.8.7 ผลของ
อุณหภูมิและพีเอช
ต่อการทางานของ
เอนไซม์ฺ2.9 การ
ยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ฺ2.9.1
การยับยั้งแบบ
แข่งขันฺ2.9.2 การ
ยับยั้งแบบไม่
แข่งขันฺ2.9.3 ตัว
ยับยั้งเอนไซม์แบบ
ไม่ผันกลับฺ2.10
การควบคุมการ
ทางานของเอนไซม์ฺ
2.10.1 การควบคุม
แบบอัลโลสเตอริกฺ
2.10.2 การควบคุม
โดยโปรตีนอื่นฺ
2.10.3 การเติมหมู่
เข้าที่เอนไซม์ฺ
2.10.4 การตัดฺ
2.11 การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์
โดยตรงกับงานด้าน
ต่างๆฺ
6 Bioenergetics & 3
the strategy of

1.ฺทราบความหมายของ . บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. การซักถามในชั้นเรียนฺ
เมตาบอลิซึมฺและ

1. Power Point 2. เอกสาร
ประกอบการสอนฺ3. E-learning

สอบ ผศ.
ปรนัย ดร.ริ
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metabolism and
regulation
3.1 ความหมายฺ
ประเภทฺและ
ภาพรวมของเม
แทบอลึซึมฺ3.2
ประเภทของ
สิ่งมีชีวิตจาแนก
ตามการได้มาซึ่ง
พลังงานและธาตุ
คาร์บอนฺ3.3 การ
ไหลของพลังงานใน
สิ่งมีชีวิตฺวัฏจักร
ของคาร์บอนฺ
ออกซิเจนและ
ไนโตรเจนฺ3.4
ความหมายของชีว
พลังงานฺกฎข้อทีฺ่1
และฺ2 ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ฺ3.5
พลังงานอิสระของ
กิบส์ฺความสัมพันธ์
ของพลังงานอิสระ
กับค่าคงที่ที่จุด
สมดุลย์ของ
ปฏิกิริยาฺ3.6
สารประกอบที่ให้
พลังงานสูงใน

ประเภทของเมตาบอลิ
ซึมฺ2. ประเภทของ
สิ่งมีชีวิตจาแนกตามการ
ได้มาซึ่งพลังงานและธาตุ
คาร์บอนฺ3. การไหลของ
พลังงานในสิ่งมีชีวิต, วัฏ
จักรของคาร์บอนฺ
ออกซิเจนและไนโตรเจนฺ
4. ความหมายของชีว
พลังงาน, กฎข้อทีฺ่1 และ
2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ฺ
5. พลังงานอิสระของ
กิบส์, ความสัมพันธ์ของ
พลังงานอิสระกับค่าคงที่
ที่จุดสมดุลย์ของปฏิกริ ิยาฺ
6. สารประกอบที่ให้
พลังงานสูงในสิ่งมีชีวิต,
ATP การสลายและสร้างฺ
ATP

นาฺ
ภัทร
มา
นนท์ฺ
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สิ่งมีชีวิตฺATP การ
สลายและสร้างฺ
ATP
7 Carbohydrate
5
Metabolism,
electron
transport &
oxidative
phosphorylation
4.1 Glycolysis
4.1.1 Glycolytic
pathway 4.1.2
เอนไซม์ที่เกีย่ วข้อง
กับฺglycolytic
pathway 4.1.3
การเปลีย่ นแปลง
ของพลังงานอิสระ
ในฺglycolysis
4.1.4 การควบคุมฺ
glycolysis 4.1.5
การเข้าสู่วิถีฺ
glycolysis ของ
น้าตาลชนิดอื่นๆฺ
(fructose,
galactose,
mannose) 4.2
The Citric Acid
Cycle 4.2.1 การ

1. เข้าใจความหมายและ 1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. สอดแทรกคุณธรรมโดยใช้
ความจาเป็นของเมแทบอ กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ปจั จุบนั ฺ3. ถามตอบในชั้นเรียนฺ
ลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
ต่อสิ่งมีชีวิตฺ2. อธิบาย
ความเชื่อมโยงของแค
แทบอลิซึมและอนาบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดตรต่อ
เซลล์ไดฺ้3. เข้าใจการ
ควบคุมเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรตในสิ่งมีชิวิต
ไดฺ้4. สอดแทรก
คุณธรรมเพื่อให้นักศึกษา
มีคุณสมบัตบิ ัณฑิตอันพึง
ประสงค์ฺ

1. Power Point 2. เอกสาร
สอบ ผศ.
ประกอบการสอนฺ3. E-learning , ปรนัย ดร.
http://eคมศรฺ
learning.kku.ac.th/course/view.
ลมไธ
php?id=61
สง
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เข้าสู่ไมโตคอนเดรีย
ของฺpyruvate
4.2.2 การเปลี่ยนฺ
pyruvate ไปเป็นฺ
acetyl CoA 4.2.3
การออกซิไดซ์ฺ
acetyl CoA โดยฺ
TCA cycle 4.2.4
เอนไซม์ที่เกีย่ วข้อง
กับฺTCA cycle
4.2.5 การควบคุม
ของฺTCA cycle
4.3 การสลายไกล
โคเจนฺ
(Glycogenolysis)
4.3.1 การทางาน
ของฺglycogen
phosphorylase
4.3.2 เมแทบอลิซมึ
ของฺglucose-1phosphate 4.4
การสังเคราะห์ไกล
โคเจนฺ
(Glyconeogenesi
s) 4.4.1 ปฏิกิริยา
การสังเคราะห์ฺ
glycogen 4.4.2
การควบคุมเม
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แทบอลิซึมของฺ
glycogen 4.4.3
ฮอร์โมนที่ควบคุมเม
แทบอลิซึมของฺ
glycogen 4.5 การ
สังเคราะห์กลูโคสฺ
(Gluconeogenesi
s) 4.5.1 สารต้นตอ
สาหรับการ
สังเคราะห์กลูโคสฺ
4.5.2 การควบคุม
การสังเคราะห์
กลูโคสฺ4.6 The
Pentose
Phosphate
Pathway 4.6.1
ปฏิกิริยาในฺ
Pentose
Phosphate
Pathway 4.6.2
การควบคุมระดับ
กลูโคสในเลือดของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฺ
4.7 Electron
transport และฺ
Oxidative
phosphorylation
4.7.1 การเกิดฺ
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oxidative
phosphorylation
ในไมโตคอนเดรียฺ
4.7.2 Complex IV ของฺElectron
transport chain
4.7.3 Cofactor ในฺ
Electron
transport chain
4.7.4 การทางาน
ของฺComplex V:
ATP synthase
4.7.5 Active
transport ของฺ
ATP, ADP และฺPi
ผ่านเยื่อหุม้ ไมโต
คอนเดรียฺ4.7.6
Aerobic
oxidation ของฺ
cytosolic NADH
4.7.6.1 Glycerol
phosphate
shuttle 4.7.6.2
Malateaspartater
shuttle 4.7.7 การ
ควบคุมการ
เกิดปฏิกริ ิยาฺ
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Oxidative
phosphorylation
8 Photosynthesis 3
4.8.1 Autotrophs
and
Heterotrophs
4.8.2 องค์ประกอบ
ของคลอโรพลาสต์ฺ
4.8.3 โครงสร้างฺ
หน้าที่และ
ความสาคัญของ
คลอโรฟิลล์ฺ4.8.4
ภาพรวมของการ
สังเคราะห์แสงฺ
4.8.5 ปฏิกิริยาการ
ใช้แสงฺ(light
reaction) 4.8.5.1
ชนิดของรงควัตถุ
และองค์ประกอบ
ของระบบแสงที่
หนึ่งและระบบแสง
ที่สองฺ4.8.5.2
photophosphory
lation 4.8.6
Calvin cycle
4.8.6.1 Calvin
cycle ในพืชฺC3
และการเกิดฺ

1. เข้าใจกระบวนการ 1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point
สังเคราะห์แสงว่าเกิดขึ้น
ที่ไหนฺอย่างไรฺแบ่ง
ออกเป็นกี่ส่วนฺมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้างฺมีสารเริ่มต้นตัว
ไหนบ้างฺและได้สารใด
เป็นผลิตผลฺ2. สามารถ
บอกความแตกต่างของ
พืชฺC3 พืชฺC4 และพืชฺ
CAM มีวิถีการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์
แตกต่างกันอย่างไรฺ

1. Power Point 2. เอกสาร
สอบ อ.ดร.
ประกอบการสอนฺ3. คู่มือหรือ
ปรนัย ชไม
หนังสือชีวเคมีฺและหนังสือทั่วไปที่
พรฺ
แนะนาให้อ่านเพิ่มเติมฺเช่นฺ
จาปา
textbook ที่แต่งโดยฺDavid L.
ศรี
Nelson, Luburt Stryer, Donald
Voet
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photorespiration
4.8.6.2 Calvin
cycle ในพืชฺC4
และกลไกการ
ปรับตัวของพืชใน
ภาวะอากาศร้อน
และแห้งแล้งฺ
4.8.6.3 Calvin
cycle ในฺCAM
plants และกลไก
การปรับตัวของพืช
ในภาวะอากาศร้อน
และแห้งแล้งฺ
4.8.6.4 ข้อแตกต่าง
ของการสังเคราะห์
แสงระหว่างพืชฺC3,
C4 และฺCAM
9 Lipid
4
Metabolism
5.1 การย่อยสลายลิ
ปิดจากอาหารฺและ
การขนส่งไปสู่เซลล์
ต่างๆฺ5.2 ปฏิกิริยา
การสลายกรดไขมันฺ
5.2.1 รายละเอียด
และขั้นตอนของ
ปฏิกิริยาการสลาย
กรดไขมันฺ(beta

1. กระบวนการย่อยและ
การดูดซึมอาหารไขมันฺ
2. กระบวนการขนส่ง
ไขมันไปยังเซลล์ต่างๆฺ3.
ปฏิกิริยาการสลายกรด
ไขมันฺ(กระบวนการนา
กรดไขมันเข้าสู่กระยวน
การสลายฺเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องฺสารผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นและพลังงานที่
ได้) 4. ความรู้เกีย่ วกับ

1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. สอบถามความเข้าใจฺและ
สรุปสาระสาคัญของหัวข้อที่รียนฺ3. สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมฺบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทาฺที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
หัวข้อทีเ่ รียนและเรื่องอื่นๆฺ

1. Power Point 2. เอกสาร
สอบ อ.ดร.
ประกอบการสอนฺ3. หนังสือตาราที่ ปรนัย สมพรฺ
เกี่ยวข้องฺเช่นฺTextbook: David L.
เกษ
Nelson, Luburt Stryer, Donald
แก้ว
Voet 4. สื่อต่างๆในฺE-learning
และฺinternet
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oxidation) 5.2.2
การสลายกรดไขมัน
ชนิดอิ่มตัวฺ5.2.3
การสลายกรดไขมัน
ชนิดไม่อิ่มตัวฺ5.2.3
การสลายกรดไขมัน
ที่มีจานวนคาร์บอน
เลขคีฺ่5.3 การ
สังเคราะห์คีโตนบอ
ดีฺ5.4 การ
สังเคราะห์กรด
ไขมันฺ5.4.1
เอนไซม์ในการ
สังเคราะห์กรด
ไขมันฺ5.4.2
ขั้นตอนการ
สังเคราะห์กรด
ไขมันฺ5.4.3 การ
เติมพันธะคู่ในกรด
ไขมันที่สร้างฺ5.5
เปรียบเทียบวิถีการ
สังเคราะห์และวิถี
การสลายกรดไขมันฺ
5.6 การควบคุมเม
แทบอลิซึมของกรด
ไขมันฺ5.7 การ
สังเคราะห์ฺไตรเอซิ
ลกลีเซอรอลฺ5.8

การสังเคราะห์กรดไขมันฺ
(เงื่อนไขของปฏิกิริยาฺ
สารตั้งต้นและเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องฺชนิดและ
ขั้นตอนของปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์) 5. การ
ควบคุมวิถีการสังเคราะห์
กรดไขมันฺ6.
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปฏิกิริยา
การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาการสลายกรด
ไขมันฺ7. วิถีสังเคราะห์
และสลายคีโตนบอดีฺ8.
วิถีการสังเคราะห์ฺ
triglyceride 9. วิถีการ
สังเคราะห์ compound
lipids ชนิดต่างๆฺ10.
สอดแทรกคุณธรรม
เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติบณ
ั ฑิตอันพึง
ประสงค์ฺ
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การสังเคราะห์ฺ
phospholipids
5.9 การสังเคราะห์ฺ
Sphingolipids
5.10 การ
สังเคราะห์ฺ
cholesterol 5.11
สรุป/ภาพรวมเม
แทบอลิซึมของ
ไขมันฺ
10 Amino acid
2
metabolism
6.1 บทนาฺ6.1.1
กรดอะมิโนฺ6.1.2
วัฎจักรไนโตรเจน/
และความสาคัญฺ
6.2 การย่อยสลาย
โปรตีนในระบบ
ทางเดินอาหารของ
สัตว์ชั้นสูง/ การดูด
ซึมเข้าเซลล์ฺการ
ขนส่งฺ6.3
กระบวนการสลาย
กรดอะมิโนฺ6.3.1
ปฏิกิริยาฺ
transamination
6.3.2 ปฏิกิริยาฺ
Oxidative

1. กระบวนการย่อย 1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. สอบถามความเข้าใจฺและ
โปรตีนและการฺดูดซึมฺ2. สรุปสาระสาคัญของหัวข้อที่เรียนฺ3. สอดแทรกคุณธรรม
หลักการของ
จริยธรรมฺบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทาฺที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
กระบวนการสลาย
หัวข้อที่เรียนและเรื่องอื่นๆฺ
กรดอะมิโนฺ3. หลักการ
ของกระบวนการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนฺ4.
โรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของเมแทบอลิซึม
ของกรดอะมิโนฺ5.
สอดแทรกคุณธรรม
เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติบณ
ั ฑิตอันพึง
ประสงค์ฺ

1. Power Point 2. เอกสาร
สอบ อ.ดร.
ประกอบการสอนฺ3. หนังสือตาราที่ ปรนัย ชไม
เกี่ยวข้องฺเช่นฺTextbook: David L.
พรฺ
Nelson, Luburt Stryer, Donald
จาปา
Voet 4. สื่อต่างๆในฺE-learning
ศรี
และฺinternet
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deamination
6.3.3 เมแทบอลิซมึ
ของฺammonium
ion 6.3.4 วัฎจักรยู
เรียฺ6.4 การสลาย
โครงคาร์บอนของ
กรดอะมิโนฺ6.5
กระบวนการ
สังเคราะห์กรดอะมิ
โนฺ6.6 ความ
ผิดปกติของเม
แทบอลิซึมของ
กรดอะมิโนฺ
11 Nucleic acid
3
metabolism
7.1 ทบทวน
โครงสร้างและ
หน้าที่ของกรด
นิวคลีอิกฺ7.2
Anabolism and
Catabolism 7.3
การสังเคราะห์พิ
วรีนนิวคลีโอไทด์
โดยฺde novo
pathway และฺ
salvage pathway
7.4 การยับยั้งการ
สังเคราะห์พิวรีนนิ

1. อธิบายการสังเคราะห์ 1. บรรยายโดยฺpower point
พิวรีนนิวคลีโอไทด์นิวคลี
โอไทด์และไพริมิดีนนิวฺ
คลีโอไทด์ว่าเกิดขึ้นได้
อย่างไรฺจากสารตั้งต้นตัว
ไหนฺและเอนไซม์ตัวไหน
บ้างที่สาคัญฺ2. สามารถ
บอกความแตกต่างของ
การสังเคราะห์นิวคลีโอ
ไทด์โดยฺde novo
pathway และฺsalvage
pathway ไดฺ้3. อธิบาย
กระบวนการสลายพิวรีน
และไพริมิดีนนิวคลีไทด์
ได้ว่าให้สารตัวใดฺและ

1. Power Point 2. เอกสาร
ประกอบการสอนฺ

สอบ อ.ดร.
ปรนัย ชไม
พรฺ
จาปา
ศรี
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วคลีโอไทด์โดยฺ
feedback
inhibition 7.5 การ
สลายพิวรีนนิวคลีโอ
ไทด์และพิวรีนเบสฺ
7.6 Purine
nucleotide cycle
7.7 โรคและภาวะที่
เกิดจากความ
ผิดปกติของพิวรีน
เมแทบอลิซึมฺ7.8
การสังเคราะห์ไพริมิ
ดีนนิวคลีโอไทด์โดยฺ
de novo
pathway และฺ
salvage pathway
7.9 การสลายไพริมิ
ดีนนิวคลีโอไทด์และฺ
ไพริมดิ ีนเบสฺ7.10
โรคและภาวะที่เกิด
จากความผิดปกติ
ของไพริมิดีนเม
แทบอลิซึมฺ7.11
การเปลีย่ นฺ
nucleotide
monophosphate
ที่สังเคราะห์ได้ไป
เป็นฺnucleotide

ร่างกายมีการขับออกใน
รูปไหนฺ4. รู้และเข้าใจ
สาเหตุของโรคหรือภาวะ
ของร่างกายที่เกิดจาก
ความผิดปกติของฺนิวคลี
ไทด์เมแทบอลิซึมฺ5.
สามารถบอกเอนไซม์
สาคัญที่อยู่ในนิวฺคลีโอ
ไทด์เมแทบอลิซึทที่เป็น
เป้าหมายของยาต้าน
มะเร็งและยาต้านการ
เจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียไดฺ้
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triphosphate
7.12 การเปลี่ยนไร
โบนิวคลีโอไทด์ไป
เป็นดีออกซีไรโบฺนิ
วคลีโอไทด์ฺ7.13
เอนไซม์ในนิวคลีโอ
ไทด์เมแทบอลิซึมที่
เป็นเป้าหมายของ
ยาต้านมะเร็งฺ
(antitumor and
anticancer drugs)
และรักษาการติด
เชื้อแบคทีเรียฺ
12 DNA synthesis
6
and gene
expression
8.1 การสังเคราะห์
ดีเอ็นเอฺ(DNA
synthesis) หรือ
การถ่ายแบบดีเอ็น
เอฺ(DNA
replication) 8.1.1
เอนไซม์ที่ใช้สาหรับ
การถ่ายแบบฺดีเอ็น
เอในฺE.coli 8.1.2
กลไกการถ่ายแบบดี
เอ็นเอในฺE.coli
8.1.3 ลักษณะการ

1. บอกหลักการรวมถึง
โปรตีนและเอนไซม์
สาคัญฺที่เกี่ยวข้องกับฺ
DNA replication,
Transcription,
Translation และฺ
Regulation of gene
expression ได้

1. บรรยายโดยใชฺ้Power Point 2. ทบทวนบทเรียนต้นชั่วโมง 1. Power Point 2. Animation สอบ ผศ.
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามฺ3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดในฺ เรื่องฺReplication, Transcription ปรนัย ดร.ธน
web site 4. Quiz ท้ายชั่วโมงฺ5. ให้นักศึกษาสืบค้นฺ
และฺTranslation 3. web site:
เศรษ
animation เพิ่มเติมได้จากฺweb site ต่างๆฺ
www.champa.kku.ac.th/thanas
ฐ์ฺ
et/
เสนา
วงศ์
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ถ่ายแบบดีเอ็นเอใน
เซลล์ยูแคริโอตที่
แตกต่างไปจากการ
ถ่ายแบบดีเอ็นเอ
ของเซลล์ฺE.coli
8.1.4 เอนไซม์ที่ใช้
สาหรับการถ่าย
แบบดีเอ็นเอในยูแค
ริโอตฺ8.1.5 การ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ
ในหลอดทดลอง
หรือฺPolymerase
Chain Reaction
(PCR) 8.2 การ
แสดงออกของยีนฺ
(Gene
expression) 8.2.1
การถอดรหัสฺ
(Transcription)
หรือการสังเคราะห์
อาร์เอ็นเอฺ(RNA
synthesis) 8.2.1.1
การถอดรหัสในฺ
E.coli 8.2.1.2 การ
ถอดรหัสในเซลล์ฺยู
แคริโอตฺ8.2.1.3
การตัดแต่งอาร์เอ็น
เอหลังกระบวนการ
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ถอดรหัสฺ(Posttranscriptional
RNA processing)
8.2.2 การแปลรหัสฺ
(Translation) หรือ
การสังเคราะห์
โปรตีนฺ(Protein
synthesis) 8.2.2.1
รหัสพันธุกรรมฺ
(Genetic code)
8.2.2.2 การจับ
จาเพาะระหว่างฺ
mRNA และฺtRNA
8.2.2.3 ไรโบโซมฺ
(Ribosome) เป็น
แหล่งสังเคราะห์
โปรตีนฺ8.2.2.4
การเชื่อมต่อกรดอะ
มิโนกับฺtRNA
8.2.2.5 ขั้นตอน
การสังเคราะห์
โปรตีนฺ8.2.2.6
การดัดแปลง
โมเลกุลของโปรตีน
ภายหลังการแปล
รหัสฺ(Posttranslational
modification) 8.3
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การควบคุมการ
แสดงออกของยีน
(Regulation of
gene expression)
8.3.1 การควบคุม
การแสดงออกของ
ยีนในฺโพรแคริโอตฺ
8.3.1.1 การควบคุม
การถอดรหัสฺ
8.3.1.2 การควบคุม
การแปลรหัสฺ8.3.2
การควบคุมการ
แสดงออกของยีนใน
ยูแคริโอตฺ8.3.2.1
การควบคุมการ
ถอดรหัสฺ8.3.2.2
การควบคุมการ
แปลรหัสและการ
ดัดแปลงหลังการ
แปลรหัสฺ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการ
สัปดาห์ที่ประเมิน
ประเมิน
สอบกลางภาคฺตามตารางในฺมข.30
สอบปลายภาคฺตามตารางในฺมข.30

สัดส่วนคะแนน
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50%
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1. ตาราและเอกสารหลัก
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฺซึ่งรวมถึงฺวิธีการสอนฺการจัดกิจกรรมในและนอกชั้นเรียนฺสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนฺซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฺ
รายวิชาฺดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญฺ2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือ
เกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจาคณะฺ2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนฺ
ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งฺ2.4. อาจารย์ผู้สอนจัดทาแบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนฺระหว่างภาค
การศึกษาฺ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1.ฺมีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไขฺ3.2.
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาแล้วนามาพิจารณาร่วมกันเพื่อทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนฺแล้ว
จัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดทีฺ่สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
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4.1 ภาควิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนฺคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฺและฺ
กรรมการคณะฺตามลาดับ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. ภาควิชานาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาฺในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทุกภาคการฺ
ศึกษาฺ5.2. นาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาจากกลุ่มอาจารย์ผสู้ อนฺคณะกรรมการหลักสูตรฺมาใชฺ้
ปรับปรุงทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาฺ5.3. นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฺ

