
ตารางสอน วิชาชีวเคมีทัว่ไป SCBC206
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (510 คน)

นักศึกษาพยาบาลศิริราช (NSNS313) และกายภาพบาํบดั (PTPT(68), PCNS(46) NWNS(39) ปีท่ี 2 รวม 466 ค
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  

 บรรยายทุกวนัองัคาร  ห้องบรรยาย กษาน  เวลา  8.30‐11.20 น

วนั วนัท่ี           หวัข้อบรรยาย อาจารยผ์ู้สอน      
อังคาร 21 ส.ค. บทนํา/ โปรตีน 1,2  ตวงพร/ดนยา

อังคาร 28 ส.ค. เอนไซม์ 1, 2, คาร์โบไฮเดรต 1             ดนยา/รัชนก

อังคาร     4 ก.ย. คาร์โบไฮเดรต 1, ไขมัน 1,2                                 รัชนก 

อังคาร   11 ก.ย. สอนกลุ่มย่อย:  Biomolecules 12 groups ดนยา/กัลยา (BCteam)

(อังคาร 18 ก.ย. หยุดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญา สอนเสริม เสาร์ที่ 22 ก.ย.)

เสาร์  22  ก.ย. สอนชดเชย กรดนิวคลีอิก 1, 2 การรวมตัวชีวโมเลกุล 9:00-11:50 พรพิมล 

อังคาร 25 ก.ย. บทนํา 1 เมตาบอลิสม คาร์โบไฮเดรต 1,2 พรพิมล

อังคาร 2 ต.ค. เมตาบอลิสมไขมัน 1,2 เมตาบอลิสมกรดอะมิโน  1      พรพิมล/รัชนก 

อังคาร 9 ต.ค. เมตาบอลิสมกรดอะมิโน 2, นิวคลีโอไทด์ 1,2   รัชนก/ตวงพร 

        อังคารที่ 16  ถึง จันทร์ ที่ 22  ตุลาคม 2561 สอบกลางภาค (บทนํา – เมตาบอลิสมไขมัน) 

(อังคาร 23 ต.ค. หยุด วันปิยะมหาราช)

พุธ  24 ต.ค. สอนชดเชย ความสัมพันธ์เมตาบอลิสมและการควบคุมด้วยฮอร์โมน

 1,2 โภชนาการและวิตามิน  1  (13:30-16:20น.)

ศราวุฒิ

อังคาร     30 ต.ค. โภชนาการและวิตามิน 2, การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก 1, 2 ศราวุฒิ/ธเนศ

อังคาร    6 พ.ย. สอนกลุ่มย่อย Metabolism  12 groups (3h)    จามร (BC team)

อังคาร     13 พ.ย. การสังเคราะห์โปรตีน, การควบคุมการแสดงออกของยีน 1 ธเนศ            

อังคาร  20 พ.ย. การควบคุมการแสดงออกของยีน 2, 3 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี 1               ธเนศ            

อังคาร     27 พ.ย. ชีวเคมีของเนื้อเยื่อ วราภรณ์ 

อังคาร    4 ธ.ค. สอนกลุ่มย่อย DNA technology: Gene therapy 12 groups ปฐมพล (BCteam)

      อังคารที่ 11  ถึง ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาค (บรรยายหัวข้อหลังสอบกลางภาค) 



ตารางสอน วิชาชีวเคมี SCBC206
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล (349 คน)

 นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี(RANS 247), RAER (34), ENES (90) ชัน้ปีท่ี 2 และ 
วิศวกรรมชีวการแพทย ์EGBE(28) ปี 3 (รวม 399 คน)

ภาคต้นปีการศึกษา 2561

 บรรยายทุกวนัพฤหสับดี  ห้องบรรยาย 217 สิริวิทยา   เวลา  9.30‐12.20 น

วนั วนัที่           หวัขอ้บรรยาย อาจารย์ผูส้อน
พฤหัส 23 ส.ค. บทนํา/ โปรตีน 1,2  ตวงพร/ดนยา

พฤหัส 30 ส.ค. เอนไซม์ 1, 2, คาร์โบไฮเดรต 1             ดนยา/รัชนก

พฤหัส      6 ก.ย. คาร์โบไฮเดรต 1, ไขมัน 1, 2                                 รัชนก 

พฤหัส  13 ก.ย. สอนกลุ่มย่อย:  Biomolecules 12 groups ดนยา/กัลยา 

(BCteam)

(พฤหัส 20  ก.ย. หยุดวันพระราชทานปริญญา สอนเสริม เสาร์ที่ 22 ก.ย. 9:00-11:50)

เสาร์  22  ก.ย. สอนชดเชย กรดนิวคลีอิก 1, 2 การรวมตัวชีวโมเลกุล 9:00-12:00 พรพิมล 

พฤหัส 27  ก.ย. บทนํา 1 เมตาบอลิสม คาร์โบไฮเดรต 1, 2 พรพิมล

พฤหัส      4 ต.ค. เมตาบอลิสมไขมัน 1, 2, เมตาบอลิสมกรดอะมิโน  1      พรพิมล/รัชนก 

11 ต.ค. เมตาบอลิสมกรดอะมิโน 2, นิวคลีโอไทด์ 1,2    รัชนก/ ตวงพร 

        อังคารที่ 16  ถึง จันทร์ ที่ 22  ตุลาคม 2561 สอบกลางภาค (บทนํา – เมตาบอลิสมไขมัน) 

พฤหัส      25 ต.ค. ความสัมพันธ์เมตาบอลิสมและการควบคุมด้วยฮอร์โมน 1,2 

โภชนาการและวิตามิน 1

ศราวุฒิ

พฤหัส     1 พ.ย. โภชนาการและวิตามิน 1, การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก ศราวุฒิ/ธเนศ

พฤหัส      8 พ.ย. สอนกลุ่มย่อย Metabolism  12 groups (3h)    จามร (BC team)

พฤหัส      15 พ.ย. การสังเคราะห์โปรตีน, การควบคุมการแสดงออกของยีน 1 ธเนศ            

พฤหัส 22 พ.ย. การควบคุมการแสดงออกของยีน 2, 3 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี 1               ธเนศ            

พฤหัส      29 พ.ย. ชีวเคมีของเนื้อเยื่อ วราภรณ์ 

พฤหัส     6 ธ.ค. สอนกลุ่มย่อย DNA technology: Gene therapy 12 groups ปฐมพล (BCteam)

      อังคารที่ 11  ถึง ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาค (บรรยายหัวข้อหลังสอบกลางภาค) 



Conference กลุม่วนัองัคาร (ประมาณ 38‐39 คน/กลุม่)

Room
Conference 1 

Hemoglobin

Conference 2 

Metabolism

Conference 3 

DNA Technology

องั 11 ก.ย. 2018 
8:30‐11.20

องั  6 พ.ย. 2018 
8:30‐11.20

องั 4  ธ.ค. 2018 
8:30‐11.20

1 SC2‐153 ดนยา จามร ปฐมพล
2 SC2‐154 กรกมล กรกมล กรกมล
3 SC2‐155 กลัยา ฤทัยวรรณ ฤทัยวรรณ
4 SC2‐156 วโรดม วโรดม วโรดม
5 SC2‐157 วราภรณ์ วราภรณ์ วราภรณ์
6 SC2‐158 อรชมุา อรชมุา อรชมุา
7 SC2‐160 ปฐมพล ตวงพร ตวงพร
8 SC2‐161 พรพมิล พรพมิล พรพมิล
9 SC4‐207 สทิธนัินท์ สทิธนัินท์ สทิธนัินท์
10 SC4‐307 รัชนก รัชนก รัชนก
11 SC3‐301 ธเนศ ธเนศ ธเนศ
12 SC3‐401 กติตศิกัดิ์ ศราวฒุิ ศราวฒุิ

Conference กลุม่วนัพฤหสั  (ประมาณ 33‐34 คน/กลุม่)

Room
Conference 1 

Hemoglobin

Conference 2 

Metabolism

Conference 3 

DNA Technology

พฤ 13 ก.ย. 2018
 9:30‐12.20

พฤ 8 พ.ย. 2018 
9:30‐12.20

พฤ 6 ธ.ค. 2018 
9:30‐12.20

1 SC2‐153 ดนยา จามร ปฐมพล
2 SC2‐154 กรกมล กรกมล กรกมล
3 SC2‐155 กลัยา ฤทัยวรรณ ฤทัยวรรณ
4 SC2‐156 วโรดม วโรดม วโรดม
5 SC2‐157 วราภรณ์ วราภรณ์ วราภรณ์
6 SC2‐158 อรชมุา อรชมุา อรชมุา
7 SC2‐160 ตวงพร ตวงพร ตวงพร
8 SC2‐161 พรพมิล พรพมิล พรพมิล
9 SC4‐207 สทิธนัินท์ สทิธนัินท์ สทิธนัินท์
10 SC2‐151 รัชนก รัชนก รัชนก
11 SC2‐152 ธเนศ ธเนศ ธเนศ
12 SC2‐159 กติตศิักดิ์ ศราวฒุิ ศราวฒุิ
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