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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4022505 หลักชีวเคมี (Principle Biochemistry)

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร. ศยามพงษ พงษดํา และ ดร. อุบล ชื่นสําราญ
อาจารยผูสอน
ดร. ศยามพงษ พงษดํา
ดร. อุบล ชื่นสําราญ
และคณะอาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิรลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 สามารถอธิบ ายองคประกอบเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของหนวยพื้นฐานของเซลล หนาที่ของ
บัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญตอกระบวนการตางๆ ในเซลล
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1.2 สามารถอธิบายหนาที่ของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลิอิก
วิตามินและเกลือแร
1.3 เขาใจ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลิอิก
1.4 เขาใจศึกษาเกี่ยวกับระบบเลือดและน้ําเหลือง ตลอดจนกระบวนการยอยและการดูดซึมอาหาร
1.5 สามารถนําความรูทางชีวเคมี ไปประยุกตใชในวิชาชีพพยาบาลในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสราง และหนาที่ของเซลล กลไกการทํางานของบัฟเฟอรที่มีตอปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล
โครงสราง และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรท ลิพิด กรดนิวคลีอิก และวิตามิน
รวมถึงเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลเหลานั้น เอนไซม และจลนศาสตรของเอนไซม ผลของเกลือแรที่มีตอ
การทํางานของรางกาย เลือด และน้ําเหลือง กระบวนการยอย และการดูดซึมสารอาหาร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
- ตามความจําเปน
- ตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยใหคําปรึกษาเปนกลุมตามความตองการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตัวเอ 1. การประพฤติเปนแบบอยาง
และผลการปฏิบัติงาน
2. ยกตัวอยางที่เกี่ยวกับ
จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การทํางานเดี่ยวและกลุม
ความมีวินัย ตรงเวลา เคารพ
สิทธิผูอื่น มีความซื่อสัตย
แตงกายถูกระเบียบ

2. ความรู
4.2.1 มีความรูและเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิต และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.5 มีความรูในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูล จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกไขปญหา
4.3.5 สามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และ การวิจัย มา
ใชในการแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวกกับเพื่อนนักศึกษา และ
อาจารย

วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความ
ตั้งใจเรียน ใฝหาความรู
เพิ่มเติมสังเกตการเขาเรียน
ตรงเวลา การสงงานตามเวลา
ที่กําหนด
2. ตรวจระบบการอางอิง
เอกสารนํามาประกอบการทํา
รายงานอยางถูกตอง
เคารพลิขสิทธิ์ทางปญญาของ
ผูอื่น

1. การบรรยายในหองเรียน
2. ปฏิบัติการทดลองและทํา
รายงาน
3. เสนอผลการทดลองหรือ
รายงาน
4. ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
จาก internet และนําเสนอ

1. ทดสอบยอยในหองเรียน
สังเกตพฤติกรรมการตอบ
คําถาม
2. การสอบ กลางภาค
การสอบปลายภาค
3. รายงาน และนําเสนอผล
การคนควาดวยตนเองหนา
หองเรียน

1. มอบหมายใหสืบคน
(Inquiry) และวิเคราะหขอมูล
จากแหลงตางๆ และนํามาใชใน
การ วิเคราะห และ แกโจทย
ปญหา
2. ใหมีการนําเสนอผลการ
คนควา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน

1. จากแบบฝกหัด หรือ งานที่
มอบหมาย
2. การนําเสนอรายงาน
การศึกษาคนควา และ การ
แสดงความคิดเห็นในกลุม
หรือ ในชั้นเรียน

1. มอบหมายใหทํางานเปนกลุม
ในการปฏิบัติการทดลอง
2. มอบหมายใหทํารายงานและ
ทําแบบฝกหัด ตามที่ผูสอน

1. สังเกตการทํางานรวมกัน
2. จากคุณภาพ ความถูกตอง
และความสมบูรณของเนื้อหา
ในรายงาน
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ผลการเรียนรู
4.4.2 รูจักหนาที่ของตนเองในการ
ทํางานเดี่ยวและงานกลุม ความ
เปนผูนําและผูตาม
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกต ใชหลัก
ตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติใน
การคํานวณวิเคราะหขอมูล
ทางดานชีวเคมี
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลความรู
ทางชีวเคมีที่ไดศึกษาคนควา เพื่อ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
นักศึกษาใหเปนที่เขาใจได
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
กําหนดและตามความสนใจของ 3. การจัดทํารายงาน
นักศึกษา
เสร็จตามกําหนดเวลา
3. นําเสนอรายงานทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุม

1. มอบหมายใหนําเสนอ
รายงานที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีชวยหาขอมูล รวมถึง
การใชคอมพิวเตอรและเครื่อง
คิดเลขเขาชวยในการคํานวณ
2. มอบหมายแบบฝกหัดให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง

1. รายงานผลการใช
เทคโนโลยีชวยหาขอมูล
รวมถึงการใชคอมพิวเตอร
และเครื่องคิดเลขเขาชวยใน
การคํานวณ
2. สังเกตทักษะทางการ
สื่อสาร เชน การฟง การพูด
การเขียน การอานและการ
แปลภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทนํา ลิพิด

2

กรดนิวคลีอิก

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4 1. อธิบายเนื้อหารายวิชา แจง
เกณฑการใหคะแนน แนะนํา
หนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน และเว็บไซดเกี่ยวของ
- บรรยาย
2 - บรรยาย

ผูสอน
อุบล

ศยามพงษ และ
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สัปดาห
ที่

11

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
ปฏิบัติการที่ 1
2 - อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
เซลล
4 - บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
คารโบไฮเดรท
2 - บรรยาย
ปฏิบัติการที่ 2
2 - อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
โปรตีน
4 - บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
วิตามิน เกลือแร
2 - บรรยาย
ปฏิบัติการที่ 3
2 - อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
การยอยและการดูดซึมอาหาร
4 - บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
เมทาบอลิซึมของคารโบไฮเดรท
2 - บรรยาย
ปฏิบัติการที่ 4
- อภิปรายรวมกัน
2 - ปฏิบัติการทดลอง
เมทาบอลิซึมของไขมัน
4 - บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
เมทาบอลิซึมของโปรตีน
2
- บรรยาย
ปฏิบัติการที่ 5
- อภิปรายรวมกัน
2 - ปฏิบัติการทดลอง
ปฏิบัติการที่ 6
4
- ปฏิบัติการทดลอง

12

ปฏิบัติการที่ 7

4

13

ปฏิบัติการที่ 8

4

14

ปฏิบัติการที่ 9

4

15

ปฏิบัติการที่ 10

4

3
4
5
6
7
8
9
10

หัวขอ/รายละเอียด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่

- ปฏิบัติการทดลอง
- อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- อภิปรายรวมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- อภิปรายรวมกัน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ผูสอน
อุบล
ศยามพงษ
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ
ศยามพงษ และ
อุบล
อุบล
ศยามพงษ
ศยามพงษ
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ และ
อุบล
ศยามพงษ และ
อุบล
สัดสวนของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1 มีความเขาใจพื้นฐานทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิชาชีวเคมี สําหรับ
วิทยาศาสตรการพยาบาล
2 - สามารถในการคิดอยางมี
แผน
- สามารถทํางานกลุม
- มีทักษะการหาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต
- มีทักษะการใชคอมพิวเตอร
และเครื่องคิดเลขในการ
คํานวณ
3
มีวินัย มีความตรงตอเวลา

4

- ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลอง
- ความสามารถในการสรุป
และวิจารณผลการทดลอง
- ความสามารถในการเขียน
รายงานการทดลอง

สอบทฤษฎีกลางภาค
สอบปฏิบัติปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30 %
30 %

- ผลการคนควา
- ผลการทําแบบฝกหัด

สัปดาหที่
3 ถึง 9

10 %

- การเขาหองเรียน
- การหองปฏิบัติการ

ตลอดภาค
การศึกษา

5 %

- การปฏิบัติการทดลอง
- การเขียนรายงาน

สัปดาหที่ 2,
4, 6, 8, 10
ถึง 15

25 %

วิธีการประเมิน

3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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อุบล ชื่นสําราญ, ศยามพงษ พงษดํา, วิรุฬห วิชยั บุญ, ธเนศ พงศธีรัตน และทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร.(2552).
ชีวเคมีพื้นฐาน.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พรงาม ลิ้มตระกูล.(2545).ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคและโปรตีน.พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร: ธนุช
พริ้นติ้ง.
ดาวัลย ฉิมภู. (2550). ชีวเคมี .กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก บรรณาธิการ.(2549). เซลลชีววิทยาทางการแพทย 1: ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับ
เซลล. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Voet. D. & Voet. J. G. (2003). Biochemistry. 3 rd edition. New York: Wiley, John & Sons.
Stryer. L., Tymoczko, J. L., & Berg,J. M. (2002). Biochemistry. 5thedition. New York: W. H.
Freeman Company.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบของนักศึกษา
2.2 การสังเกต ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
2.3 สอบถามอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตร ถึงความสามารถในการประยุกตใชวิชาชีวเคมีใหเขา
กับวิชาตางๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ทําวิจัยในชั้นเรียน และดูผลการวิจัยชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การเชิญอาจารยทานอื่นมาทดสอบความเขาใจของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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