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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ทนก 203 ชีวเคมี (Biochemistry)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 203 ชีวเคมี (Biochemistry)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หมวดวิชา เฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (paramapornk@swu.ac.th)
ห้องพัก 15-520 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11914 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจพัฒน์กุล (bnudjaree@hotmail.com)
ห้องพัก 15-602 โทรศัพท์ 02-664-1000 ต่อ 4616 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจพัฒน์กุล
อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พญ.จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร
อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร วาสนา.สุขุมศิริชาติ
อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
อาคาร 14 ห้อง 14 -705
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและการควบคุมการทางานของสิ่งมีชีวิต หลักการพื้นฐานการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี บทบาท หน้าที่และกลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆ มาอธิบายหรือมีสมมติฐานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวเคมี
ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทางด้านชีวเคมี
2.2 เพื่อให้มีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในบทเรียน
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา
การทางานและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ตลอดจน
การควบคุมในระดับต่างๆ ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
ตามความต้องการ สัปดาห์/ชั่วโมง 1 โดยการนัดหมายทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้าโครงรายวิชาผ่าน
ระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม และจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต

1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย ทา
กิจกรรมในชั้นเรียน และมอบหมาย
งาน

1.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน บันทึก
การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา
1.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามา
ทารายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
1.4 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตใน
การสอบ
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถทาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ
2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบ
สื่อการสอนพาวเวอร์พอยต์/
มัลติมีเดีย
2.2 มอบหมายให้อ่าน และศึกษา
บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ

2.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียน
2.2 การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค
2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

2. ความรู้ที่ต้องได้รับ
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3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 สามารถใช้ทักษะและความรู้
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
3.2 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝน จากเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้องตาม
สถานการณ์

3.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบ
สื่อการสอนพาวเวอร์พอยต์/
มัลติมีเดีย
3.2 มอบหมายให้อ่าน และศึกษา
บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ

3.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียน
3.2 การแสดงความคิดเห็น และการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.3 สรุป วิเคราะห์การพัฒนาทักษะ
และความรู้จากรายงานของผู้เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

4.1 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม

4.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
4.2 มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานรายกลุ่ม

4.1 รายงานที่นาเสนอ และ
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสิต
กลุ่มเดียวกัน
4.3 ประเมินรายงานโดยอาจารย์

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ผลการเรียนรู้
5.1 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่าง

5.1 บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมีเดีย
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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สม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล
แปลความหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- Introduction to
Biochemistry
- Thermodynamics
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
1
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจ
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ พัฒน์กุล
2
รองศาสตราจารย์ ดร.
โกสุม จันทร์ศิริ
Cell and organelles &
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Membrane and cellular
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ ดรวัลยา ธเนศพงศ์ .
transport
ธรรม
Carbohydrate and
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อาจารย์ พญ. จันทร์
Nucleic acid
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์
- Self study
1
ศึกษาด้วยตนเอง
อาจารย์ ดร. กรรณิกา
- Lipids
2
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ เสริมสุวิทยวงศ์
Amino acid and Protein
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อาจารย์ ดร. สิรินันท์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ นิลวรางกูร
Enzyme
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ ดร วัลยา . ธเนศพงศ์
ธรรม
Carbohydrate
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจ
metabolism I
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ พัฒน์กุล
Carbohydrate
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจ
metabolism II
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์ พัฒน์กุล
Midterm Examination
3
สอบกลางภาค
คณาจารย์และบุคลากร
ภาควิชาชีวเคมี
Lipid metabolism
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ อาจารย์ ดร. สิรินันท์
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
นิลวรางกูร
Amino acid metabolism
3
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร .
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
วาสนา สุขุมศิริชาติ
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
12
13
14
15
16
17

- Self study
- Nucleic acid
metabolism
- Self study
- Metabolic
interrelationship
Genes and their
expression I
Genes and their
expression II
- Self study
- DNA technology

1
2
1
2
3
3
1
2

Final Examination
รวม

ศึกษาด้วยตนเอง
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
ศึกษาด้วยตนเอง
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
ศึกษาด้วยตนเอง
บรรยายด้วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ หรือ
ยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทัศน์
สอบปลายภาค

45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการประเมิน
2.1-2.2, 3.1, 5.1-5.2
2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2,
5.1-5.2
1.1-1.2
1.1-1.2

อาจารย์ พญ. จันทร์
ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์
อาจารย์ ดร. กรรณิกา
เสริมสุวิทยวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.
รมิดา วัฒนโภคาสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.
รมิดา วัฒนโภคาสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.
โกสุม จันทร์ศิริ
คณาจารย์และบุคลากร
ภาควิชาชีวเคมี

การสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและรายงาน
การส่งรายงาน
การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา

สัปดาห์ที่ประเมิน
ทุกสัปดาห์
9
17
2-8 และ 10-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%
30%
30%
10%

7 และ 16
ทุกสัปดาห์

5%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Christopher K. Mathews, K. E. van Holde, and Kevin G. Ahern. (2003). Biochemistry. 3rd edition.
Addison Wesley Longman.
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปนี้
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
-

ความหมาย ความสาคัญของชีวเคมี
องค์ประกอบของเซลล์ หน้าที่และความสาคัญของออร์กาเนล
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน
กรดนิวคลิอิค และสารตั้งต้นในวิถีกลัยโคไลซีส (Glycolysis Pathway)
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
สมดุลของเซลล์มีชีวิต พลังงานระดับเซลล์
กระบวนการควบคุมเมตาบอลิซึม
การเคลื่อนย้ายสารชีวโมเลกุล

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Keith Wilson, and John Walker. (2005). Principles and Techniques of Biochemistry and
Molecular Biology. 6th edition. Cambridge.
Carl Branden, and John Tooze. (1999). Introduction to Protein Structure. 2nd edition. Garland.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับชีวเคมีเบื้องต้น
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนิสติ
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน ปค 003 และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสติ
- มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยคณะกรรมการวิชาการ
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 3 และ 4
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