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มคอ.3
ชื่อวิชา สส 212 ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 212 ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
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 คนที่ 1
อาจารย สุพิมพ วงษทองแท
อาจารยผูประสานงาน คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
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 / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษา 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 421 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการชีวเคมีพื้นฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมู
ฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเม
แทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลวและระบบภูมิคุมกันในรางกาย การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี และการประยุกตความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริมสุขภาพ
โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทํางาน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1. เพื่อใหนิสิตบรรยายคุณสมบัติและโครงสรางของชีวโมเลกุลตาง ๆ หลักการชีวเคมีพื้นฐาน
สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมูฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลวและระบบภูมิคุมกันในรางกาย การ
วิเคราะห สารชีวโมเลกุลขั้น พื้น ฐาน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการประยุกตความรูด านชีวเคมีกับ งานสงเสริม
สุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพได
2. เพื่อใหนิ สิตสามารถวิเคราะหห ลักการและฝกทักษะเชิงปฏิบัติการในการทดสอบคารโบไฮเดรต
การทดสอบลิปด การทดสอบโปรตีน การทดสอบกรดนิวคลีอิคและเทคนิคทางอณูชีววิทยา และการประยุกตใช
ความรูทางชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
3. เพื่อใหนิสิตคนควาขอมูลงานวิจัยใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4. เพื่อใหมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพื่อการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและเปนปจจุบันตามความตองการผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
CLO

รายละเอียด

PLO

CLO1

อธิบายคุณสมบัติและโครงสรางของสารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมู
ฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีว
พลั งงานศาสตร การควบคุ มเมแทบอลิ ซึม ชีว เคมีข องของเหลวและระบบ
ภูมิคุมกันในรางกาย

PLO1

CLO2

ฝกการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลขั้นพื้นฐาน

PLO1

CLO3

อธิบายภาวะสุขภาพโดยใชความรูดานชีวเคมี

PLO2

CLO4

คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีการประยุกตความรูดานชีวเคมีกับภาวะทางสุขภาพ

PLO3
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการชีวเคมีพื้นฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร หมูฟงกชั่นของสารอินทรีย สารชีว
โมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของของเหลว
และระบบภูมิคุมกันในรางกาย การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการประยุกต
ความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริมสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัต/ิ งาน
บรรยาย
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30
30
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

สัมมนา/
กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

-

-

75

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
สส 212 ชี ว เคมี เ พื่ อการ


 
ส่งเสริมสุขภาพ

ดานที่ 5
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 1

2





3

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเวบไซต
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา
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1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารยผูสอน
1) แบบบันทึกการตรงตอ
สอดแทรกความรับผิดชอบ
เวลา การเขาหองเรียน
ตอตนเองและสังคม
และหองสอบ
กฎระเบียบและขอบังคับ 2) ประเมินจากการสังเกต
ในการเรียนการสอน
พฤติกรรมความ
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2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
3) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานการ
สงเสริมสุขภาพ
3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

-

-

2.2 วิธีการสอน
-

1) บรรยาย
2) ฝกปฎิบัติการทางชีวเคมี
ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส งเสริ ม
สุขภาพ
3) สัมมนากลุม
4) สามารถพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ
ทางดานการสงเสริมสุ ขภาพ รวมทั้ งตอยอด
องคความรูไดอยางตอเนื่อง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1) สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน
2) สามารถคิ ด อย า งเป น ระบบและแก ไ ข
ปญหาได
3) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ
โดยใชความรูเปนฐาน
4) เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม
5) สามารถศึกษา คนควา และประเมินขอมูล 1) มอบหมายใหนิสิต
แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูล คนควางานวิจัยและ
ที่หลากหลาย
วิเคราะหอภิปรายรวมกัน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

รับผิดชอบระหวางการฝก
ปฏิบัติ
3) รายงานการปฏิบัติและ
สัมมนา
-

-

2.3 วิธีการประเมินผล
-

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

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหวางการ
อภิปราย
4.3 วิธีการประเมินผล

1 ) ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อื่ น ทั้ ง 1) มอบหมายงานกลุม เพื่อ 1) ประเมินจากแบบ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประเมินการสังเกต
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
พฤติกรรมการทํางาน
2) มี ความรั บ ผิ ดชอบต อตนเอง สั งคม และ
สิ่งแวดลอม
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3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง 1) มอบหมายงานกลุม เพื่อ 1) ประเมินจากแบบ
ตอเนื่อง
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อให
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา
2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) การนําเสนอรายงาน
1) ประเมินโดยการสังเกต
2) การอภิปรารวมกัน
พฤติกรรมระหวางการ
นําเสนองาน และระหวาง
การอภิปราย
3) สามารถใช เทคโนโลยี ในการสื บ ค น เก็ บ
รวบรวมข อมู ล และเลื อกใช ได เหมาะสมกับ
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

วันที่สอน

หัวขอ / รายละเอียด

1 จ 19 ส.ค. 62 แนะนํารายวิชา
2
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี
- พื้นฐานดานเคมี-พันธะเคมีหมูฟ งชั่น
และสารอินทรีย
- พื้นฐานดานชีววิทยาจุดกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิต พันธุกรรม-ตนกําเนิดของ
การเกิดพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
- วิวัฒนาการเซลลยูคาริโอตยุคใหม
แนะนําปฏิบัติการชีวเคมีและขอปฏิบัติ
2
ดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
-การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร
2 จ 26 ส.ค. 62 คารโบไฮเดรต
- โครงสราง หนาที่และชนิด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน /
สื่อที่ใช
บรรยาย
สอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมดาน
ความซื่อสัตยและ
การมีวินัย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2

สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ.ดร. อภิสรา
สื่อ
PowerPoint

อ. สุพิมพ
หน้า 5
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น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
- โครงสราง หนาที่และชนิดโอลิ
โกแซกคาไรด
- โครงสราง คุณสมบัติ หนาที่
และชนิดโพลิแซคาไรด
- โครงสราง หนาที่และชนิด
คารโบไฮเดรตเชิงซอน
- การวัดกลูโคสเพื่อการวินิจฉัย
และรักษาโรคเบาหวาน
การตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด

ความคิดเห็น

2

3 จ 2 ก.ย. 62 ไขมัน
2
- ประเภทและคุณสมบัติของกรด
ไขมัน
- การเรียกชื่อกรดไขมัน
- โครงสราง คุณสมบัติและ
ประเภทของไขมัน
- หนาที่ของไขมัน
การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
2

4 จ 9 ก.ย. 62 โปรตีน
- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาที่ของกรดอะมิโน
- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาที่ของของเพปไทด
- โครงสราง คุณสมบัติและ
หนาที่ของโปรตีน

2

การทดสอบคุณสมบัติของโปรตีน

5 จ 16 ก.ย. 62 กรดนิวคลิอิก
2
- หนวยยอยของกรดนิวคลีอิค
- นิวคลีโอไซดและนิวคลีโอไทด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

visualizer

ฝกปฎิบัติ สืบคน ใบงาน
อ. สุพิมพ
ขอมูลและ
visualizer ผศ. ดร. ศิริกุล
แลกเปลี่ยนความ
อ.สุนสิ า
คิดเห็น
บรรยาย
สื่อ
อ. สุพมิ พ
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น visualizer

ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ใบงาน
อ. สุพิมพ
visualizer ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.สุนสิ า
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ. ดร. อภิสรา
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer
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- โครงสรางปฐมภูมิของกรด
นิวคลิอิค
- โครงสรางทุติยภูมิของดีเอ็นเอ
- โครงสรางตติยภูมิของดีเอ็นเอ
- คุณสมบัติของดีเอ็นเอ
- ขบวนการถายทอดขอมูลทาง
พันธุกรรม
- หนาที่ของนิวคลีโอไทด
การทดสอบคุณสมบัติของกรดนิวคลิอิก

6 จ 23 ก.ย. 62 เอนไซมและโคเอนไซม
2
- ความหมายของเอนไซมและ
ศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
เอนไซม
- ประโยชนของเอนไซมทาง
การแพทย
- คุณสมบัติทั่วไปของเอนไซม
- จลนศาสตรของเอนไซม
(Enzyme kinetics)
- การยับยั้งและการกระตุนการ
ทํางานของเอนไซม
ชีวพลังงานศาสตร
2
- หลักการพื้นฐานของชีว
พลังงานศาสตร.
- ลักษณะของวิถีการสรางและ
สลาย
- ปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญในรางกาย
- ความสัมพันธระหวางอุณหพล
ศาสตรกับสิ่งมีชีวิต
- สารประกอบชีวภาพพลังงาน
สูง
- การผลิต ATP จาก
กระบวนการถายทอด
อิเล็กตรอน
7 จ 30 ก.ย. 62 สอบบรรยายครั้งที่ 1
สอบปฏิบัติครั้งที่ 1
8 จ 7 ต.ค. 62 กระบวนการสรางและสลายสารชีว
2
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปนภาษาอังกฤษ

2

ฝกปฎิบัติ สืบคน ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
ขอมูล และ
visualizer อ. ดร. อภิสรา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น visualizer
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
ผศ. ดร. ศิริกุล
สื่อ
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น visualizer
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด

สอบบรรยาย
สอบปฎิบัติ
บรรยาย

สื่อ

อ. สุพิมพ
อ. สุพิมพ
ผศ. ดร. ศิริกุล
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โมเลกุล: คารโบไฮเดรต ไขมัน
-ไกลโคไลซิส
-กลูโคนิโอเจนิซิส
-วัฏจักรกรดซิตริก
-เพนโทส ฟอสเฟต
-เบตา ออกซิเดชั่น
- การสังเคราะหกรดไขมัน
กระบวนการสรางและสลายสารชีว
2
โมเลกุล: โปรตีน กรดนิวคลีอิก
- การสรางและสลายกรดอะมิโน
และโปรตีน
-การสรางและสลายกรดนิวคลีอิก

9 จ 21 ต.ค. 62 กระบวนการสรางและสลายสารชีว
โมเลกุล: วิตามิน เกลือแร

2

การสรางแผนผังความคิดแสดง
ความสัมพันธระหวางวิถีเมตาบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลในรางกาย
10 จ 28 ต.ค. 62 กระบวนควบคุมการสรางและสลาย
สารอาหาร
- สภาวะดูดซึม
- สภาวะอดอาหาร
- สภาวะขาดอาหาร
- สภาวะเครียด
สภาวะเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน
การสรางแผนผังความคิดแสดงการ
ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลในรางกาย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

2

2

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
ปฏิบัติ สืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

PowerPoint
visualizer

สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer

สือ่
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint อ. ดร. อภิสรา
visualizer
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer

ปฏิบัติ สืบคน
ใบงาน
ขอมูลและ
visualizer
แลกเปลี่ยนความ

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ. ดร. อภิสรา
หน้า 8

มคอ. ๓

11 จ 4 พ.ย. 62 อภิปรายงานวิจัยทางชีวเคมีที่เกี่ยวของ
วิถีเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลใน
รางกาย

4

12 ศ 8 พ.ย. 62 สอบบรรยายครั้งที่ 2
13 จ 11 พ.ย. 62 ระบบชีวเคมีของเหลวในรางกาย
2
- โครงสรางและคุณสมบัติของ
น้ํา
- องคประกอบทางเคมีชนิด
ของเหลวในรางกาย: เลือด
น้ําเหลือง ปสสาวะ
- สมดุลเคมี
- สมดุลของน้ําในรางกาย
- การควบคุมความสมดุลของ
กรด - ดาง
การวัดทางชีวเคมีในการตรวจปสสาวะ
2

14 จ 18 พ.ย. 62 ชีวเคมีในระบบภูมิคุมกัน
- ระบบภูมิคุมกันและการ
ตอบสนองตอเชื้อโรค
- กลไกที่เกี่ยวของกับระบบ
ภูมิคุมกัน
อะพอพโทซิส
การตานอนุมูลอิสระ
- การเสริมสรางภูมิคุมกัน

2

สัมมนางานวิจัยทางชีวเคมีที่เกี่ยวของ
ชีวเคมีในระบบภูมิคุมกัน
15 จ 25 พ.ย. 62 ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง: ปจจัยทาง 2
สิ่งแวดลอม ยีน และสารกอมะเร็ง ที่
สงผลตอการเกิดและตายของ
เซลลมะเร็ง: บูรณาการงานวิจัยเพื่อใช
เปนกรณีตัวอยางที่แสดงใหเห็นการ
ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งใน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คิดเห็น
สัมนา สืบคน
ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
งานวิจัยและ visualizer อ. ดร. อภิสรา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
สอบบรรยาย
ผศ. ดร. ศิริกุล
บรรยาย
สื่อ
อ. สุพิมพ
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น visualizer

ฝกปฎิบัติสืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
2 ฝกปฎิบัติ สืบคน
งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ใบงาน
อ. สุพิมพ
visualizer ผศ. ดร. ศิริกุล
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerPoint
visualizer

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ.ดร. อภิสรา
สื่อ
อ.ดร. อภิสรา
PowerPoint
visualizer
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มนุษยได
- สาเหตุการเกิดมะเร็ง
- กลไกการเกิดมะเร็งจาก
สารเคมี
- คุณสมบัติของเซลลมะเร็ง
- กระบวนการทางชีวเคมีใน
เซลลมะเร็ง: การเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการเมแทบอลิซึม
ในเซลลมะเร็ง
- ดีเอ็นเอกับการเกิดมะเร็ง..
- ประเภทสารกอมะเร็ง
การทดสอบหาสารตกคางในผักผลไม
บูรณาการงานวิจัย เพื่อการประยุกตใช
เทคนิคการตรวจวัดสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจากงานวิจัยในหัวขอปฏิบัติการ

ฝกปฎิบัติ บูรณา
การกับงานวิจัย
สืบคนขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
2
บรรยาย
16 จ 2 ธ.ค.62 ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
และแลกเปลี่ยน
- ความหมายของดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ความคิดเห็น
-เทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ
และ Active
- พันธุวิศวกรรม
learning แบบ
-การประยุกตใชดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ทางการแพทย: ยีนบําบัด
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด
ปฎิบัติการงานวิจัยทางอณูชีววิทยา
2
ฝกปฎิบัติ สืบคน
งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
17 จ 9 ธ.ค. 62 การนําเสนอการประยุกตใชความรูทาง
4 สัมมนา สืบคน
ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
18 จ 16 ธ.ค. 62 สอบบรรยายครั้ง 3
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติครั้ง 3
สอบปฏิบัติ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ.ดร. อภิสรา

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer

ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ.ดร. อภิสรา
ใบงาน ผศ. ดร. ศิริกุล
visualizer อ. สุพิมพ
อ. สุพิมพ
อ. สุพิมพ
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ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
สส 212 ชีวเคมีเพื่อการ


 
ส่งเสริมสุขภาพ

แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1
2.3
2

2.3

3

1.1 2.3 3.5 4.1 4.4
5.2

4

1.1 2.3 3.5 4.1 4.4
5.2

วิธีการ
คะแนนสอบภาคทฎษฎี
- กลางภาค
- ปลายภาค
คะแนนสอบภาคปฎิบัติ
- กลางภาค
- ปลายภาค
รายงานกลุม
- พฤติกรรมการทํางาน
-คะแนนความถูกตองและ
เหมาะสมของเนื้อหาใน
รายงาน
- คะแนนการสงงานตรงเวลา
การสัมมนา
- คะแนนความรู ความเขาใจ
-การสื่อสาร
-การคนควา ศึกษา หา
หลักฐานใหมๆ

ดานที่ 5
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 1

2





สัปดาห
7, 12, 18

สัดสวน (%)
30
30

7, 12, 18

15
15
5

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

14,16,17

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตรงเวลา
2. ดานความรู
1. การสอบ
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

5

รอยละ
10
70
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3. ดานทักษะทางปญญา

1. การสอบ
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

20

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล. (2557). เอกสารประกอบการสอน ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ. คณะ
กายภาพบําบัด มศว องครักษ
2. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอน ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ. คณะ
กายภาพบําบัด มศว องครักษ
3. ศิรกิ ุล ธรรมจิตรสกุล. พลังงาน เมแทบอลิซึม และดีเอ็นเอเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ. พิมพ
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร; 2561.
4. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L., Biochemistry. 5th ed., New York: W H Freeman; 2002
5. David L. Nelson and Michael M. Cox , Lehninger Principles of Biochemistry, 6thed., 2013
6. David L. Nelson and Michael M. Cox , Lehninger Principles of Biochemistry, 5thed., 2008
7. Carl, A.B. and Edward, R.A. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. 5th.ed.
Pennsylvania : W.B.Saunders Company, 2001.
8. Kenneth, D.M. Clinical Laboratory Medicine. 2nd .ed. Philadelphia : Lippincott
Williams &Wilkins, 2002.
9. 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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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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