จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา

รหัสวิชา
ชือย่อภาษาอังกฤษ
ชือวิชา
ชือภาษาไทย

เทคนิคเชิงบูรณาการทางชีวเคมีของโปรตีน

ชือภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
ส่วนงาน
คณะ หน่วยงานเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา

ภาควิชาชีวเคมี

สาขาวิชา

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

วิธก
ี ารวัดผล
ประเภทรายวิชา
ภาคการศึกษาทีเปดสอน

ทวิภาค ภาคต้น

ปการศึกษาทีเปดสอน
การจัดการสอน
ตอนเรียน

ผูส
้ อน

ช่วงเวลาประเมิน

รศ ดร เสาวรัตน์ จันทะโร

ถึง

รศ ดร อลิสา วังใน

ถึง

ผศ ดร รัฐ พิชญางกูร

ถึง

ผศ ดร มัญชุมาส เพราะสุนทร

ถึง

รศ ดร ศุภอรรจ ศิรก
ิ ันทรมาศ

ถึง

รศ ดร วิเชียร ริมพณิชยกิจ

ถึง

อ ดร กิตติคณ
ุ วังกานนท์

ถึง

รศ ดร เกือการุณย์ ครูสง
่

ถึง

อ ดร ภาวินี แปนเพชร

ถึง

ผศ ดร กุลยา สมบูรณ์ววิ ฒ
ั น์

ถึง

เงือนไขรายวิชา
หลักสูตรทีใช้รายวิชานี
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล แบบ
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล แบบ ก
ระดับการศึกษา

มหาบัณฑิต ชันปที

ดุษฎีบณ
ั ฑิต ชันปที

สถานทีเรียน
เนือหารายวิชา
หลักการและปฏิบต
ั ิการของเทคนิคทีใช้ในงานวิจย
ั ทางชีวเคมีของโปรตีน การผลิตรีคอมบิแนนท์
โปรตีน การทําเอนไซม์ให้บริสท
ุ ธิจลนพลศาสตร์เอนไซม์ โครงสร้างของโปรตีน

ประมวลการเรียนรายวิชา
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
✓ แบบเผชิญหน้า
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ปฏิบต
ั ิตนในห้องปฏิบต
ั ิการทีถูกต้องและปลอดภัยและสามารถระบุวธ
ิ ก
ี ารจัดการสาร
เคมีและของเสียจากห้องปฏิบต
ั ิการ
ผลการเรียนรู ้
รูร้ อบ
รูล
้ ึก
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย
วิธก
ี ารประเมิน การสังเกตพฤติกรรม

สามารถคํานวณเพือเตรียมสารเคมี
ผลการเรียนรู ้
มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย
วิธก
ี ารประเมิน

การสอบข้อเขียน

สามารถอธิบายหลักการของเทคนิคทีสําคัญทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เช่น
การเตรียมบัฟเฟอร์ การเซนทริฟวจ์ สเปกโทรโฟโทมิเตอร์ โครมาโทกราฟ อิเล็กโทร
โฟเรซิส การเพิมความเข้มข้นของสาร การเลียงจุลินทรียแ
์ ละเทคนิคปลอดเชือ
ผลการเรียนรู ้
รูล
้ ึก
มีทักษะทางวิชาชีพ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย การทดลอง
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การประเมินการวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน

อธิบายหลักการและขันตอนของการแยกเอนไซม์ทีสนใจ สามารถเลียงจุลินทรีย์ แยก

เอนไซม์ให้บริสท
ุ ธิโดยหลักการต่าง ๆ และติดตามการทํางานของเอนไซม์ได้
ผลการเรียนรู ้
รูล
้ ึก
มีทักษะทางวิชาชีพ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย การทดลอง การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนํา
เสนอผลของการสืบค้นทีได้รบ
ั มอบหมาย
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การสังเกตพฤติกรรม

อธิบายหลักการการศึกษาจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และสามารถออกแบบและทําการ
ทดลองเพือหาพารามิเตอร์ของ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ได้
ผลการเรียนรู ้
รูล
้ ึก
มีทักษะทางวิชาชีพ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การบรรยาย การอภิปราย การทดลอง การสรุปประเด็น
สําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบค้นทีได้รบ
ั มอบหมาย

วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การสังเกตพฤติกรรม การประเมินการวิพากษ์
การนําเสนอผลงาน
สามารถใช้
และ
ของเอนไซม์ได์

เพือบ่งชีชนิดของผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการเร่งปฏิกิรย
ิ า

ผลการเรียนรู ้
รูล
้ ึก
มีทักษะทางวิชาชีพ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การอภิปราย การทดลอง การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนํา
เสนอผลของการสืบค้นทีได้รบ
ั มอบหมาย
วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การสังเกตพฤติกรรม การประเมินการวิพากษ์
การนําเสนอผลงาน

สามารถวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลพร้อมทังบูรณาการผลการทดลองทังหมด รวมถึง
วิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการเรียนรู ้
รูล
้ ึก
มีทักษะทางวิชาชีพ
วิธก
ี ารสอน พัฒนา การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบค้นทีได้
รับมอบหมาย

วิธก
ี ารประเมิน การสอบข้อเขียน การประเมินรายงาน โครงงาน การประเมินการ
วิพากษ์ การนําเสนอผลงาน

ตารางแสดงวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
รายละเอียด

แผนการสอนรายสัปดาห์
สัปดาห์ที

เนือหาทีสอน

การมอบหมายงาน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบต
ั ิการและการจัดการข้อมูล
การเตรียมสารเคมี
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน

รัฐ เสาวรัตน์

การเตรียมบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโทมิเตอร์ เซนทริฟวจ์
การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนในคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน อลิสา รัฐ มัญชุมาส กิตติคณ
ุ

การเพาะเลียงแบคทีเรียและเทคนิคปลอดเชือ

แสดงออกของยีนและการควบคุม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

การ

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน มัญชุมาส

การแยกและทําเอนไซม์ให้บริสท
ุ ธิ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน

วิเชียร อลิสา กิตติคณ
ุ

จลนศาสตร์ของเอนไซม์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

โครมาโทกราฟ

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน เกือการุณย์ ศุภอรรจ
การเตรียมบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโทมิเตอร์
วิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนในคอมพิวเตอร์

การ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน รัฐ มัญชุมาส กุลยา เกือการุณย์ ศุภอรรจ
กิตติคณ
ุ

สอบกลางภาค
การเตรียมสารเคมี

ควบคุม

การแสดงออกของยีนและการ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน

วิเชียร มัญชุมาส

การแยกและทําเอนไซม์ให้บริสท
ุ ธิ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน

วิเชียร เกือการุณย์ ภาวินี

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน เกือการุณย์ ภาวินี
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน เกือการุณย์ ภาวินี
วิจารณ์ผลการทดลอง

ความปลอดภัยในห้องปฏิบต
ั ิการ

และการจัดการข้อมูล การจัดการสารเคมีและของเสีย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

นําเสอนผลการทดลอง

เขียนรายงานการทดลอง

ผลการเรียนรู ้
ผูส
้ อน

เกือการุณย์ ภาวินี

สือการสอน
✓ เอกสารการสอน
✓ สือนําเสนอในรูปแบบ
✓ สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
การติดต่อสือสารกับนิสต
ิ ผ่านระบบเครือข่าย
รูปแบบการสือสารและวิธก
ี าร
ใช้งาน

✓ อีเมล์

✓

ระบบจัดการการเรียนรู ้
ทีใช้

✓
จํานวนชัวโมงทีให้คําปรึกษาแก่

นิสต
ิ

ชัวโมงต่อสัปดาห์
การประเมินผล
กิจกรรมการประเมิน

ร้อยละ

เกณฑ์การวัดผล
รายชือหนังสืออ่านประกอบ
หนังสือบังคับ

หนังสืออ่านเพิมเติม
บทความวิจย
ั บทความวิชาการ ถ้ามี
สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ทีเกียวข้อง
การประเมินการสอน
การประเมินการสอน

ผ่านระบบ

การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครังทีผ่านมา
ปรับปรุงเนือหาทีสอนให้ทันสมัยมากขึน
หมายเหตุ

