
มคอ. ๓ 

มคอ.3 
ช่ือวิชา สส 212  ชีวเคมีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
          สส 212 ชีวเคมีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  
  HPX 212 Biochemistry for Health Promotion   
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารยผูประสานงาน คนท่ี  1   
อาจารย สุพิมพ วงษทองแท                      อาจารยผูประสานงาน คนท่ี  2 

     อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล 
ธรรมจิตรสกุล 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย  สุพิมพ วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน : 
      ภาคการศึกษา 1   ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 421 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการชีวเคมีพ้ืนฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมู

ฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเแทบอ
ลิซึม ชีวเคมีของของเหลวและระบบภูมิคุมกันในรางกาย การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ดีเอ็นเเทค
โนโลยี และการประยุกตความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริมสุขภาพ 

โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทํางาน เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ 

1. เพ่ือใหนิสิตบรรยายคุณสมบัติและโครงสรางของชีวโมเลกุลตาง ๆ หลักการชีวเคมีพ้ืนฐาน  
สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมูฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลวและระบบภูมิคุมกันในรางกาย การ
วิเคราะหสารชีวโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการประยุกตความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริม
สุขภาพ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพได  

2. เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหหลักการและฝกทักษะเชิงปฏิบัติการในการทดสอบคารโบไฮเดรต การ
ทดสอบลิปด การทดสอบโปรตีน การทดสอบกรดนิวคลีอิคและเทคนิคทางอณูชีววิทยา และการ
ประยุกตใชความรูทางชีวเคมีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

3. เพ่ือใหนิสิตคนควาขอมูลงานวิจัยใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
4. เพ่ือใหมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพ่ือการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยาง 

เหมาะสม 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและเปนปจจุบันตามความตองการผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 

CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายคุณสมบัติและโครงสรางของสารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมู

ฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีว

พลังงานศาสตร การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลวและระบบ

ภูมิคุมกันในรางกาย     

PLO1 

CLO2 ฝกการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน  PLO1 

CLO3 อธิบายภาวะสุขภาพโดยใชความรูดานชีวเคมี  PLO2 

CLO4 คัดเลือกผลงานวิจัยท่ีมีการประยุกตความรูดานชีวเคมีกับภาวะทางสุขภาพ  PLO3 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หลักการชีวเคมีพ้ืนฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมูฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีว

โมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลว
และระบบภูมิคุมกันในรางกาย การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการประยุกต
ความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริมสุขภาพ 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

สัมมนา/
กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศกึษาดวย
ตนเอง (SDL) 

30 28 2 - 75 
 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

 
 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเวบไซต 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 
1) มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา     1)  อาจารยผูสอน

สอดแทรกความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม 
กฎระเบยีบและขอบังคับ

1) แบบบันทึกการตรงตอ
เวลา การเขาหองเรียน
และหองสอบ   

2) ประเมินจากการสังเกต

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

สส 212 ชีวเคมีเพ่ือการ

ส่งเสริมสขุภาพ 
                   

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 



มคอ. ๓ 

ในการเรียนการสอน 
 

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบระหวางการฝก
ปฏิบัติ 

3) รายงานการปฏิบัติ 
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม - - 
3) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1) มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป  
  

- - 

2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

- - 

3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรท่ี เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

1) บรรยาย 
2)ฝกปฎิบัติการทาง
ชีวเคมี ท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 
3) สัมมนากลุม 

1) การสอบภาคทฎษฎี 
 2) สอบภาคปฏิบัติ 
3)รายงานปฏิบัติการ 
4) แบบประเมินการสัมมนา 

4) สามารถพัฒนาความรูและทักษะปฏิบัติ
ทางดานการสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังตอยอด
องคความรูไดอยางตอเนื่อง 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

1) สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน - - 
2) สามารถคิดอยางเปนระบบและแกไข
ปญหาได  

- - 

3) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ 
โดยใชความรูเปนฐาน 

- - 

4) เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม  - - 
5) สามารถศึกษา คนควา และประเมินขอมูล 
แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลาย 

1) มอบหมายใหนิสิต
คนควางานวิจัยและ
วิเคราะหอภิปราย
รวมกัน 

1)  ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหวางการอภิปราย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

1 ) ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อ่ื น ท้ั ง               
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได 

1) มอบหมายงาน
กลุม เพ่ือรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล 

1) ประเมินจากแบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 



มคอ. ๓ 

2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม  

- - 

3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ  - - 
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

1) มอบหมายงาน
กลุม เพ่ือรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล 

1) ประเมินจากแบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน  
5.3  วิธีการประเมินผล 

1) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา 

- - 

2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1) การนําเสนอ
รายงาน  

2) การอภิปราย
รวมกัน 

1)ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหวางการนําเสนอ
งาน  และระหวางการอภิปราย 

3) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บ
รวบรวมขอมูล และเลือกใชไดเหมาะสมกับ
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ 

- - 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 

  วันท่ีสอน หัวขอ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการ

เรียนการสอน / 
ส่ือท่ีใช 

ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 จ 20 ส.ค. 61 แนะนํารายวิชา  
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี 
  - พ้ืนฐานดานเคมี-พันธะเคมี หมู
ฟงชั่นและสารอินทรีย 

- พ้ืนฐานดานชีววิทยาจุดกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิต พันธุกรรม-ตนกําเนิดของ
การเกิดพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 

 - วิวัฒนาการเซลลยูคาริโอตยุคใหม 

2   บรรยาย
สอดแทรกเนื้อหา

เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมดาน

ความซ่ือสัตยและ
การมีวินัย 

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 

  แนะนําปฏิบัติการชีวเคมีและขอปฏิบัติ
ดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
  -การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร 

 2  ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูลและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
อ.ดร. อภิสรา  
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2 จ 27 ส.ค. 61 คารโบไฮเดรต 

- โครงสราง หนาท่ีและชนิด
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว  

-  โครงสราง หนาท่ีและชนิดโอลิ
โกแซกคาไรด  

- โครงสราง คุณสมบัติ หนาท่ี
และชนิดโพลิแซคาไรด 

- โครงสราง หนาท่ีและชนิด
คารโบไฮเดรตเชิงซอน 

- การวัดกลูโคสเพ่ือการวินิจฉัย
และรักษาโรคเบาหวาน 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ. สุพิมพ 

  การตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด   2  ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูลและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

อ. สุพิมพ 
อ.สุนสิา 

3 จ 3 ก.ย. 61 ไขมัน 

- ประเภทและคุณสมบัติของกรด
ไขมัน 

- การเรียกชื่อกรดไขมัน 

- โครงสราง คุณสมบัติและ
ประเภทของไขมัน 

- หนาท่ีของไขมัน 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ. สุพิมพ 

   การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด  2  ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

อ. สุพิมพ 
อ.สุนสิา 

 

4 จ 10 ก.ย. 61 โปรตีน 

- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาท่ีของกรดอะมิโน 

- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาท่ีของของเพปไทด 

- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาท่ีของโปรตีน 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เปน
ภาษาอังกฤษ 

 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 

  การทดสอบคุณสมบัตขิองโปรตีน  2  ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
อ. ดร. อภิสรา 

5 จ 17 ก.ย. 61  กรดนิวคลิอิก 

- หนวยยอยของกรดนิวคลีอิค 

- นิวคลีโอไซดและนิวคลีโอไทด  

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ.ดร.อภิสรา 
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- โครงสรางปฐมภูมิของกรด
นิวคลิอิค 

- โครงสรางทุติยภูมิของดีเอ็นเอ 
- โครงสรางตติยภูมิของดีเอ็นเอ  

- คุณสมบัติของดีเอ็นเอ  

- ขบวนการถายทอดขอมูลทาง
พันธุกรรม 

- หนาท่ีของนิวคลีโอไทด 
  การทดสอบคุณสมบัติของกรดนิวคลิอิก  2  ฝกปฎิบัติ สืบคน

ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
อ. ดร. อภิสรา 
 

6 จ 24 ก.ย. 61  เอนไซมและโคเอนไซม 

- ความหมายของเอนไซมและ
ศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เอนไซม 

- ประโยชนของเอนไซมทาง
การแพทย 

- คุณสมบัติท่ัวไปของเอนไซม 

- จลนศาสตรของเอนไซม 
(Enzyme kinetics) 

- การยับยั้งและการกระตุนการ
ทํางานของเอนไซม 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

    ชีวพลังงานศาสตร 

- หลักการพ้ืนฐานของชีว
พลังงานศาสตร. 

- ลักษณะของวิถีการสรางและ
สลาย 

- ปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญในรางกาย  

- ความสัมพันธระหวางอุณหพล
ศาสตรกับสิ่งมีชีวิต 

- สารประกอบชีวภาพพลังงาน
สูง  

- การผลิต ATP จาก
กระบวนการถายทอด
อิเล็กตรอน 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

7 จ 1 ต.ค. 61 สอบบรรยายครั้งท่ี  1    สอบบรรยาย  อ. สุพิมพ 
   สอบปฏิบัติครัง้ท่ี  1    สอบปฎิบัต ิ  อ. สุพิมพ 

8 จ 8 ต.ค. 61 กระบวนการสรางและสลายสารชีว 2   บรรยาย สื่อ ผศ.  ดร. ศิริกุล 
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โมเลกุล: คารโบไฮเดรต ไขมัน   
     -ไกลโคไลซิส 
     -กลูโคนิโอเจนิซิส 
     -วัฏจักรกรดซิตริก 
     -เพนโทส ฟอสเฟต  
      -เบตา ออกซิเดชั่น 
     - การสังเคราะหกรดไขมัน 

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

PowerPoint 
visualizer 

  กระบวนการสรางและสลายสารชีว
โมเลกุล: โปรตีน กรดนิวคลีอิก 
     -   การสรางและสลายกรดอะมิโน
และโปรตีน 
    -การสรางและสลายกรดนิวคลีอิก 

 2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 

9 ศ 19 ต.ค. 61  กระบวนการสรางและสลายสารชีว
โมเลกุล:  วิตามิน เกลือแร    

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
 

  การสรางแผนผังความคิดแสดง
ความสัมพันธระหวางวิถีเมตาบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลในรางกาย 

 2   ปฏิบัต ิสืบคน
ขอมูล และ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ. ดร. อภิสรา 

10 จ 22 ต.ค. 61 กระบวนควบคุมการสรางและสลาย
สารอาหาร   

- สภาวะดูดซึม 

- สภาวะอดอาหาร 
- สภาวะขาดอาหาร 

- สภาวะเครียด 
สภาวะเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน 

 2    บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 

 

   การสรางแผนผังความคิดแสดงการ
ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลในรางกาย 

   2  ปฏิบัต ิสืบคน
ขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ. ดร. อภิสรา 

11 จ 29 ต.ค. 61 อภิปรายงานวิจัยทางชีวเคมีท่ีเก่ียวของ
วิถีเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลใน
รางกาย 

 4   สัมนา สืบคน
งานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ. ดร. อภิสรา 

12 จ 5 พ.ย. 61 สอบบรรยายครั้งท่ี  2      สอบบรรยาย  ผศ. ดร. ศิริกุล 
13 จ 12 พ.ย .61 ระบบชีวเคมีของเหลวในรางกาย  

- โครงสรางและคุณสมบัติของ
น้ํา  

- องคประกอบทางเคมีชนิด
ของเหลวในรางกาย: เลือด 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ. สุพิมพ 
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น้ําเหลือง ปสสาวะ  

- สมดุลเคมี  

- สมดุลของน้ําในรางกาย 
- การควบคุมความสมดุลของ

กรด - ดาง 
   การวัดทางชีวเคมีในการตรวจปสสาวะ    2  ฝกปฎิบัติสืบคน

ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

อ. สุพิมพ 
ผศ.  ดร. ศิริกุล 

 

14 จ 19 พ.ย. 61 ชีวเคมีในระบบภูมิคุมกัน 

- ระบบภูมิคุมกันและการ
ตอบสนองตอเชื้อโรค 

- กลไกท่ีเก่ียวของกับระบบ
ภูมิคุมกัน  
      อะพอพโทซิส 
    การตานอนุมูลอิสระ 

- การเสริมสรางภูมิคุมกัน 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
 

  สัมมนางานวิจัยทางชีวเคมีท่ีเก่ียวของ
ชีวเคมีในระบบภูมิคุมกัน 

   2 ฝกปฎิบัติ สืบคน 
งานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร. อภิสรา 

15 จ 26 พ.ย. 61 
  

ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง: ปจจัยทาง
สิ่งแวดลอม ยีน และสารกอมะเร็ง ท่ี
สงผลตอการเกิดและตายของ
เซลลมะเร็ง: บูรณาการงานวิจัยเพ่ือใช
เปนกรณีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นการ
ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด 
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งใน
มนุษยได 

- สาเหตุการเกิดมะเร็ง 

- กลไกการเกิดมะเร็งจาก
สารเคมี  

- คุณสมบัติของเซลลมะเร็ง 

- กระบวนการทางชีวเคมีใน
เซลลมะเร็ง: การเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการเมแทบอลิซึม
ในเซลลมะเร็ง 

- ดีเอ็นเอกับการเกิดมะเร็ง.. 

- ประเภทสารกอมะเร็ง 

2   บรรยาย บูรณา
การกับงานวิจัย  
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
 

การทดสอบหาสารตกคางในผักผลไม  2  ฝกปฎิบัติ บูรณา ใบงาน ผศ.  ดร. ศิริกุล 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 
1 1.1 2.3 3.5  คะแนนสอบภาคทฎษฎี   

- กลางภาค  
- ปลายภาค 

7, 12, 18  
30  
30  

2 1.1 2.3 3.5  คะแนนสอบภาคปฎิบัติ  
- กลางภาค 
- ปลายภาค 

7, 12, 18  
15  
15  

3 1.1 2.3 3.5 (4.1 4.4 
5.2) 

รายงานกลุม 
- คะแนนความถูกตองและ
เหมาะสมของเนื้อหาใน
รายงาน 
- คะแนนการสงงานตรงเวลา  

1-5, 9, 10, 
11,13,14,16,17 

5   

4 1.1 2.3 3.5 (4.1 4.4 
5.2) 

การสัมมนา 
- คะแนนการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการสัมมนา 

14,16,17 5   

 
 
 

บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการประยุกตใช
เทคนิคการตรวจวัดสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจากงานวิจัยในหัวขอปฏิบัติการ 
 

การกับงานวิจัย  
สืบคนขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

visualizer อ.ดร. อภิสรา 

16 ศ 30 พ.ย. 61 ดีเอ็นเอเทคโนโลย ี
     - ความหมายของดีเอ็นเอเทคโนโลย ี
     -เทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ 
    - พันธุวิศวกรรม 
    -การประยุกตใชดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ทางการแพทย: ยนีบําบัด 

 2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

   ปฎิบัติการงานวิจัยทางอณูชีววิทยา   2  ฝกปฎิบัติ สืบคน
งานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ.  ดร. ศิริกุล 
อ.ดร. อภิสรา 

17 จ 3 ธ.ค. 61 การนําเสนอการประยุกตใชความรูทาง
ชีวเคมีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  

  4 สัมมนา สืบคน
งานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 
visualizer 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.  สุพิมพ 

 

18 จ 17 ธ.ค. 61 สอบบรรยายครั้ง 3    สอบบรรยาย  ผศ.  ดร. ศิริกุล 
 สอบปฏิบัติครั้ง 3    สอบปฏิบัต ิ  ผศ.  ดร. ศิริกุล 
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มคอ. ๓ 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ 
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ 
การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงเวลา 

10 

2. ดานความรู 1. การสอบ 
2. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 

70 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. การสอบ 
2. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชัน้เรยีนระหวางผูเรียนและผูสอน 

20 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล. (2557). เอกสารประกอบการสอน ชีวเคมีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ. คณะ

กายภาพบําบัด มศว องครักษ 
2. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.,  Biochemistry. 5th ed.,  New York: W H Freeman; 2002 
3. David L. Nelson and Michael M. Cox , Lehninger Principles of Biochemistry, 6thed., 2013 
4. David L. Nelson and Michael M. Cox , Lehninger Principles of Biochemistry, 5thed., 2008 
5. Carl, A.B. and Edward, R.A. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. 5th.ed. 

Pennsylvania : W.B.Saunders Company, 2001. 
6. Kenneth,  D.M. Clinical Laboratory Medicine. 2nd .ed. Philadelphia : Lippincott 

Williams &Wilkins, 2002. 
7. John W. Baynes and Marek H. Dominiczak, Medical Biochemistry. 4th .ed., 2010 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- http://themedicalbiochemistrypage.org/ 
- http://bio-alive.com/animations/biochemistry.html 
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มคอ. ๓ 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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