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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 112  ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาการสง่เสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจำปกีารศึกษา 2565 
 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
  สส 112 ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  
  HPX 112 Biochemistry for Health Promotion   
2. จำนวนหน่วยกิต 
  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
  หมวดวิชาบังคับ ชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสุขภาพ 1 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกลุ ธรรมจิตรสกลุ อาจารย์ผู้ประสานงาน คนที่  1   
  อาจารย์ สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้                      อาจารย์ผู้ประสานงาน คนท่ี  2 
     อาจารย์ผู้สอน 

ชื่ออาจารย ์ E.mail ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล sirikult@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
2. อาจารย์ สพิุมพ์ วงษ์ทองแท ้ supim@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 
3. อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร ์ rattiporn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน : 
  ภาคการศึกษา 1   ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
  ภาคทฤษฎี ออนไลน์หรือห้อง 419  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ภาคปฏิบัติ ห้อง 421 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  27 มิถุนายน 2565 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
CLO ELO รายละเอียด ระดับการเรียนรู ้ การประเมิน 
CLO1 2 อธิบายคุณสมบัติและโครงสร้างของสาร

ประกอบ  สารละลายและบ ัฟเฟอร์  

ห ม ู ่ ฟ ั ง ก ์ ช ั ่ น ข อ ง ส า ร อ ิ น ท ร ี ย์  

สารช ีวโมเลก ุล ช ีวพล ังงานศาสตร์ 

เมแทบอล ิ ซ ึ มของสารช ี ว โม เลกุ ล 

การควบคุมเมแทบอลิซึมในภาวะปกติแ

ละเจ ็บป ่ วย  ช ี ว เคม ีของของเหลว 

การ เก ิ ดมะ เร ็ ง   ระบบภ ูม ิ ค ุ ้ มกัน 

แ ล ะ ค ว า ม ช ร า ใ น ร ่ า ง ก า ย  

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี 

Understanding 
Analyzing 

สอบภาคทฎษฎี 

สอบภาคปฏิบัติ 

แบบประเมินการสัมมนา 

 

CLO2 2 ปฏิบัติการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลให้สอ

ดคล้องกับภาวะสุขภาพ 

Understanding 
Analyzing  

สอบภาคปฏิบัติ 

รายงานกลุ่ม  

CLO3 1,2,4 ใช้ความรู้ด้านชีวเคมีท่ีทันสมยัในการส่งเ

สริมสุขภาพ   

 Applying  ผลงานกลุ่ม 

แบบประเมินการสัมมนา 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  2.1 ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
  2.2 จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2565 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธบิายรายวิชา 
   หลักการชีวเคมีพ้ืนฐาน คุณสมบัติและหน้าท่ีของสารประกอบ สารละลายบัฟเฟอร์หมู่ฟังก์ช่ัน
ของ สารอินทรีย์สารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมเมแทบอลิซึมใน
ภาวะ ปกติและเจ็บป่วย ชีวเคมีของของเหลว การเกิดมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกัน และความชราในร่างกาย ดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลและการใช้ความรู้ทางชีวเคมีเพ่ือเลือกวิธีการส่งเสริมสุขภาพ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึก

งาน 

สัมมนา/กรณศึีกษ
า 

การเรียนโดยใช้ปั
ญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วยตนเ
อง (SDL) 

30 30 - - 75 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. ด้านคณุ

ธรรม จริยธรรม 

2. ด้า

นความรู ้

3. ด้านทัก

ษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษ

ะความสัมพันธ์ระ

หว่างบคุคลและค

วามรับผิดชอบ 

5. ด้าน

ทักษะการวิเ

คราะห์เชิงตัว

เลข 

การสื่อสารแ

ละการใชเ้ทค

โนโลยีสารส

นเทศ 

6. ด้านทั

กษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

สส112 
ชีวเคมีเพ่ือ
การส่งเสริม
สุขภาพ 

⬤      ⬤ 🞅  ⬤  ⬤   🞅 ⬤  🞅    

 
4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท่ี์อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
  2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา 

1.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม กฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการเรียนการ
สอน 

1.แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสำนึกสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

1.4 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

2. ความรู ้
ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

2.1 บูรณาการความรู้ท่ีเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำเนินชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

2.2 แสดงออกถึงความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

2.3 แสดงออกถึงการมีความรู้และความ
เข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการส่งเสรมิสุขภาพ 

1.บรรยาย 
2.ฝึกปฎิบัติการทาง
ชีวเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
3.สัมมนากลุ่ม 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ 1.มอบหมายให้นิสิต
ค้นคว้างานวิจัยและ
วิเคราะห์อภิปราย
ร่วมกัน 

1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการอภิปราย 
และการอ้างอิงผลงานวิจัย 
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3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไข
ปัญหาได้ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ความรูเ้ป็นฐาน 

1.มอบหมายให้นิสิต
ค้นคว้างานวิจัยและ
วิเคราะห์อภิปราย
ร่วมกัน 

1.แบบประเมนิการสัมมนา 

3.4 มคีวามคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
 
4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีตอ้งพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

4.1 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและ
ผู้ร่วมงานได ้

1.มอบหมายงานกลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะหข้์อมูล 

1.แบบประเมนิปฏิบัติการและ
การสัมมนา 

4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
รู้หน้าท่ีตนเอง เคารพผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
ความคิดและวัฒนธรรมได้ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.มอบหมายงานกลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

5.1 วิเคราะหข้์อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือนำไปใช้
ในกระบวนการตัดสินใจหรือประเด็นปญัหา
ได้ 

1.การสัมมนา 1.แบบประเมนิการสัมมนา 

5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ เก็บรวบรวม
ข้อมูล นำเสนอได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.การสัมมนา 1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการสัมมนา 
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6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 

ด้านทักษะพิสยั/สมรรถนะของหลักสูตรที่
ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

6.1 ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้
จากศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ และศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้อง 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

6.2 ปฏิบัติงานด้านสุขภาพร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ได้
อย่างเป็นองค์รวม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

6.3 ปฏิบัติงานด้านสุขภาพตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สั
ป
ด
า
ห์
ที่ 
 

วันที่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

าเส
ริม

บร
รย

าย
 

สัม
มน

าเส
ริม

ปฏ
ิบัต

ิ 

ปร
ะเ
มิน

ใน
ชั้น

เรีย
น 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

จำ
นว

นช
ั่วโ

มง
ที่ใ

ช้ใ
นก

าร
เต

รีย
มค

วา
ม

พร้
อม

ก่อ
นแ

ละ
หล

ังก
าร

เรีย
นแ

ละ
เต

รีย

มส
อบ

แล
ะท

ำก
ิจก

รร
มที่

ได้
รับ

มอ
บห

ม

สัด
ส่ว

นอ
าจ

าร
ย์ 

: จ
ำน

วน
นิส

ิต 

CL
O กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช้ สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 จ 8 
ส.ค. 
65 

8.30-10.30 Concept and principle of 
basic biochemistry 
- Chemical structures, 
functional groups, organic 
chemicals and buffer  
- Genetic evolution in 
organisms 
- Evaluation of modern 
eukaryote cells 

2         1:66 1 บ ร ร ย า ย ส อ ด แ ท ร ก เ น ื ้ อ ห า เ ร ื ่ อ ง ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัย 
แ ล ะ Active learning แ บ บ ส ะ ท ้ อ น ค ว า ม คิ ด 
และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 

   10.30-
12.30 

1. Introduction of 
biochemistry laboratory and 
Laboratory safety  
2. Solution and buffer 
preparation  

 2      2 1:20 2 ฝ ึ ก ป ฎ ิ บ ั ต ิ  ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล 
และป ้อนคำถามและให ้ข ้อม ูลย ้อนกล ับ  Active 
learning 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

อ. สุพิมพ ์
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2 จ 15 
ส.ค. 
65 

8.30-10.30 Carbohydrate  
- Structures, function ,types 
and properties of 
monosaccharides   
-  Structures, function and 
types of oligosaccharides  
- Structures, function and 
types of polysaccharides 
- Structures, function and 
types of complex 
carbohydrates   
- Determination of glucose for 
health promotion   

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ. สุพิมพ ์

   10.30-
12.30 

Determination of fasting 
blood sugar  
- Satirize technique  
 -Positive selection for  blood 
test   

 2      2 1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล 
และป้อนคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ Active 
learning 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ. สุพิมพ ์
ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

3 จ 22 
ส.ค. 
65 

8.30-10.30 Lipids 
- Structures, function ,types 
and properties of lipids and 
fatty acids  
- Naming of fatty acids  
- Determination of lipid for 
health promotion   

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ. สุพิมพ ์

   10.30-
12.30 

Determination of fasting 
blood lipid for health 
promotion 

 2      2 1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล 
และป้อนคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ Active 
learning 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ. สุพิมพ ์
ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร.รัตน์ติพร 
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Microsolf Team 
Video 

4 จ 29 
ส.ค. 
65 

8.30-10.30 Proteins 
- Structures, function and 
types of amino acids, 
peptides, and proteins  
- Determination of protein for 
health promotion 

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video  

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 

   10.30-
12.30 

Determination of protein by 
biuret technique 

 2      2 1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล 
และป้อนคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ Active 
learning 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

อ. สุพิมพ ์

5 จ 5 
ก.ย. 
65 

8.30-10.30 Nucleic acids  
-  Building block of nucleic 
acids  
- Structures, function ,types 
and properties of  
nucleosides, nucleotides and 
nucleic acids  
- Replication, transcription 
and translation 

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 

   10.30-
12.30 

DNA extraction   2      2 1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล 
และป้อนคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ Active 
learning 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

อ. สุพิมพ ์
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6 จ  12 
ก.ย. 
65 

8.30-10.30 Enzymes and co-enzymes   
- Meaning and verbs involving 
enzymes 
- Structures, function , types 
and properties of  enzymes  
-  Enzyme kinetics 
- Inhibition and activation of 
enzyme activity   
- Application of enzymes for 
health promotion   

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

   10.30-
12.30 

Bioenergetics   
- Principle of bioenergetics  
- Characteristics of anabolism 
and catabolism   
- Chemical reactions in 
human body  
- Relationship between 
thermodynamics and 
organisms  
- Energetic biological 
compounds  
- Oxidative phosphorylation 

2         1:66 1 ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล 
และป้อนคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ Active 
learning 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

7 จ 26 
ก.ย. 
65 

8.30-10.30 Lecture examination  1            สอบบรรยาย  อ. สุพิมพ ์
ผศ.  ดร. ศิริกลุ 

   10.30-
12.30 

Lab exammination  1            สอบปฎิบัติ  อ. สุพิมพ ์
ผศ.  ดร. ศิริกลุ 

8 จ 3 
ต.ค. 
65 

8.30-10.30 Metabolisms of carbohydrate 
and lipids 
    - glycolysis 

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
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     -glycogenesis  
    -Pentose phosphate 
pathway  
   - gluconeogenesis  
   - TCA cycle 
   -β-oxidation 

Microsolf Team 
Video 

   10.30-
12.30 

Metabolisms of  proteins and 
nucleic acids 
    -Amino acid synthesis and 
degradation   
   - Nucleic  acid synthesis 
and degradation   

 2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 

9 จ 10 
ต.ค. 
65 

8.30-10.30 Metabolisms of vitamins and 
minerals     

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
 

   10.30-
12.30 

Mind mapping  of metabolism 
pathways in human body   

 2       2 1:33 2,3 ฝึกปฎิบัติ สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงานแผนผังความคิด 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

10 จ 17 
ต.ค. 
65 

8.30-10.30 Regulation of metabolism 
pathways in normal and 
disease conditions  

 2          1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
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   10.30-
12.30 

Mind mapping  of regulation 
of metabolism pathways in 
human body   

   2      2 1:33 2,3 ฝึกปฎิบัติ สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงานแผนผังความคิด 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

11 ศ 21 
ต.ค. 
65 

12.30-
16.30 

Seminar in researches  
involving metabolism 
pathways  for health 
promotion  

    4    3 1:33 2,3 สัมนา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.สุพิมพ์ 

12 จ 31 
ต.ค. 
65 

8.30-10.30 Lecture examination  2            1:33  สอบบรรยาย  ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.สุพิมพ์ 

13 จ 7 
พ.ย. 
65 

8.30-10.30 Biochemistry of fluid in 
human body       
- Structure and properties of 
water   
- Fluid types namely  blood, 
lymph and urine  
- Homeostasis of water in 
human body    
   

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ. สุพิมพ ์

  10.30-
12.30 

Determination of urine     2      2 1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ. สุพิมพ ์
ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ.ดร.รัตน์ติพร 
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14 จ 14 
พ.ย. 
65 

8.30-10.30 Biochemistry of immune 
system  
- Molecules involving immune 
system 
- Immune response 
 -   Necrosis and apoptosis 
-   Hyperimmunity  

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
 

   10.30-
12.30 

Seminar in immune research 
for health promotion 

    2    2 1:33 2,3 สัมมนา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
อ.ดร.รัตน์ติพร 

15 จ 21 
พ.ย. 
65 

8.30-10.30 Biochemistry of cancers  
- Factors involving  genes , 
environment, and carcinogens 

1         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ.สุพิมพ์ 

   10.30-
12.30 

Determination of insecticides   

 3        1:20 2,3 ฝึกปฎิบัติ สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 
บูรณาการกับงานวิจัย   

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

อ.สุพิมพ์ 
ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ.ดร.รัตนต์ิพร 
 

 
 

16 จ 28 
พ.ย. 
65 

8.30-9.30 DNA technology  
     - Meaning of DNA 
technology  
     - DNA fingerprints  
    - Genetic engineering  

 1         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
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    - Stem cell and gene 
therapy   

   9.30-12.30 Seminar in molecular 
biological techniques  for 
health promotion 

    3    2 1:33 2,3 สัมมนา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ. สุพิมพ ์

 

17 ศ 2 
ธ.ค. 
65 

12.30-
14.30 

Biochemistry of aging   
- Aging mechanisms  
- Anti-aging mechanisms  
- Health promotion methods 
for anti-aging  
   

2         1:66 1 บรรยาย และ 
Active learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

ใบงาน 
PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Microsolf Team 
Video 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

   14:30-
16:30 

Seminar in aging research for 
health promotion 

   2    2 1:33 2,3 สัมมนา สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และ Active 
learning แบบสะท้อนความคิด และตั้งคำถาม 

 ผศ.  ดร. ศิริกลุ 
อ. สุพิมพ ์

18 ศ 9 
ธ.ค. 
65 

13.30-
15.30 

Lecture examination 3          1:33  สอบบรรยาย  อ. สุพิมพ ์
อ.ดร.รัตน์ติพร 

 วันที่ 15.30-
16.30 

Lab examination  3          1:33  สอบปฏิบัติ  อ. สุพิมพ ์
อ.ดร.รัตน์ติพร 

        Total 30 19 0 11 0 6 3 25      
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรยีนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) รวม 
1 2.3  คะแนนสอบภาคทฎษฎี   

- สอบครั้งท่ี 1  
- สอบครั้งท่ี 2 
- สอบครั้งท่ี 3 

7, 12, 18  
20  
20  
20 

 
60 

2 2.3  คะแนนสอบภาคปฎิบัติ  
- กลางภาค 
- ปลายภาค 

7, 12, 18  
15  
15  

 
30 

3 1.1 2.3 3.3 4.1 5.1  รายงานกลุ่ม 
  

2-5, 12, 14 5    5 

4 1.1 2.3 3.3 4.1 5.1  การสัมมนา 
 

14,16,17 5   5 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ประเมินจากรายงานการทุจริตในการ

สอบ 
- ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียน
และห้องสอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตรงเวลา 

10 

2. ด้านความรู้ - การสอบ 
- ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- สังเกตการตอบคำถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

40 

3. ด้านทักษะทางปัญญา -การสอบ 
-ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

30 
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-สังเกตการตอบคำถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงความร่วมมือใน การวางแผน 
การปฏิบัติ และ การแก้ปัญหา 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

10 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ 
  1. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
  2. เกณฑ์ระดับขั้นคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 
100-80.0 A 
79.9-75.0 B+ 
74.9-70.0 B 
69.9-65.0 C+ 
64.9-60.0 C 
59.9-55.0 D+ 
54.9-50.0 D 

น้อยกว่า 44.9-0 E 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
 1. ศิริกลุ ธรรมจิตรสกุล. (2557). เอกสารประกอบการสอน ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ. 
คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ ์
 2. ศิริกลุ ธรรมจิตรสกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอน ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ. 
คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ ์
 3. ศิริกลุ ธรรมจิตรสกุล. พลังงาน เมแทบอลิซึม และดีเอ็นเอเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ. 
พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์; 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. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
  ไม่ม ี
3. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
  - http://themedicalbiochemistrypage.org/ 
  - http://bio-alive.com/animations/biochemistry.html 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 สังเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว่างการสัมมนา และอภิปราย 
 2.2 ผลสมัฤทธิเ์ชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
 2.3 ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา 
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 2.4 ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านงานวิจัยกับการเรียนการสอน หัวข้อ 
การตรวจวัดสารเคมกำจัดศัตรูพืช 

3. การปรับปรุงการสอน 
 ไม่ม ี
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 การกำหนดเกณฑ์การใหค้ะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 
 4.2 ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสอน
ก่อนการสอบทฤษฎี 
 4.3 ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประเมินระหว่างอาจารย์ผู้ประเมิน 
 4.4 มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาโดยนิสิต
และอาจารย์ผูส้อน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
 4.5 ตัดเกรดรายวิชาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  5.1 นำข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการ
สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป  
  5.2 รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์กับขอ้คิดเห็นของนิสิต เพ่ือ
พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 
  5.3 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
  5.4 ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


