รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชาหลักชีวเคมี
(Principle Biochemistry)
รหัสวิชา 6011104

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6011104 หลักชีวเคมี

2. จานวนหน่วย

2(1 - 2 -3) หน่วยกิต

(Principle Biochemistry)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ศยำมพงษ์ พงษ์ดำ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง
ผศ.ดร.ศยำมพงษ์ พงษ์ดำ
ผศ.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 /ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 28 ตุลำคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. สำมำรถอธิบำยโครงสร้ำงและหน้ำที่ของสำรชีวโมเลกุลต่ำงๆ ได้แก่ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ลิพิด
กรดนิวคลิอิก และวิตำมิน
2. เข้ำใจเมแทบอลิซึมของสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลิอิก
3. เข้ำใจโครงสร้ำงและกำรทำงำนของเอนไซม์
4. เข้ำใจผลของเกลือแร่ที่มีต่อกำรทำงำนของร่ำงกำย
5. สำมำรถนำควำมรู้ทำงชีวเคมี ไปประยุกต์ใช้ในวิชำชีพพยำบำลในอนำคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 นั กศึ กษำสำมำรถติด ตำมข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ ำเกี่ ยวกั บกำรพยำบำล จำกวำรสำรวิช ำกำร และ
หนั งสื อโดยกำรใช้ควำมรู้ ที่ได้จ ำกห้ องเรียน สำมำรถในกำรเลื อกข้อมูล ข่ำวสำรมำปฏิบัติได้ และ
สำมำรถคิดสร้ำงสรรค์ได้
2.2 นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดจิตสำนึกในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล รักกำรหำ
ควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอ
2.3 นักศึกษำมีพื้นควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำน สำมำรถในไปศึกษำต่อระดับวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
ทำงวิทยำศำสตร์ชีวภำพและกำรสำธำรณสุขได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ำงและคุณสมบั ติของสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คำร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดนิวคลีอิกและ
วิต ำมิ น รวมถึ งเมทำบอลิ ซึ ม ของสำรชี ว โมเลกุ ล เหล่ ำนั้ น ผลของเกลื อ แร่ที่ มี ต่ อ กำรท ำงำนของร่ำ งกำย
โครงสร้ำงและกำรทำงำนของเอนไซม์
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยำย 30 ชั่วโมง

สอนเสริม
- ตำมแต่เวลำจะอำนวย
- ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง / สัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ตำมแต่เวลำจะอำนวย
- อำจำรย์ให้คำปรึกษำเป็นกลุ่มตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒ นำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลกำรกระทำของตนเอง

- บรรยำย และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
- ยกตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับจริยธรรม ควำม
รับผิดชอบ กำรทำงำนเดี่ยวและกลุ่ม
4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งกำร ควำมมีวินัย ตรงเวลำ คำรพสิทธิผู้อื่น มี
ดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
ควำมซื่อสัตย์ แต่งกำยถูกระเบียบ

4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน
ชีวิต และสุขภำพ

กำรบรรยำยในห้องเรียนด้วย ไมโครซอฟท์
เพอเวอร์พอยท์
ฉำยวีดิทัศน์ประกอบกำรบรรยำย
แนะนำหนังสือ ตำรำ เพื่อกำรศึกษำ
เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ทำแบบฝึกหัด อธิบำยเฉลยแบบฝึกหัด
ทำรำยงำนและนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และเชื่อมโยง - บรรยำยให้มีควำมสอดคล้องกับพื้นฐำนรู้
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย ทำงวิทยำศำสตร์ของนักศึกษำ
และเชื่อถือได้
- กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กำร
นำเสนอผลกำรค้นคว้ำที่ได้ กำรทำ

- สังเกตพฤติกรรม
ควำมตั้งใจเรียน ใฝ่หำ
ควำมรู้เพิ่มเติม
สังเกตกำรณ์เข้ำเรียนตรง
เวลำ กำรส่งงำนตำม
เวลำที่กำหนด
- ตรวจระบบกำรอ้ำงอิง
เอกสำร ที่นำมำ
ประกอบกำรทำรำยงำน
อย่ำงถูกต้อง นักศึกษำ
ต้องมีจริยธรรมของ
นักวิชำกำร เคำรพ
ลิขสิทธิ์ทำงปัญญำของ
ผู้อื่น
- ทดสอบย่อยใน
ห้องเรียน สังเกต
พฤติกรรมกำรตอบ
คำถำม
- กำรสอบกลำงภำค กำร
สอบปลำยภำค
- ตรวจรำยงำน และกำร
นำเสนอผลกำรค้นคว้ำ
ด้วยตนเองหน้ำห้องเรียน
- ทดสอบย่อย สอบกลำง
ภำค สอบปลำยภำค
- ตรวจรำยงำน
ปฏิบัติกำร
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ผลการเรียนรู้

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
ในระหว่ำงผู้เรียน และกับผู้สอน
ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
4.4.2 สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับ
บุคลำกรในทีมสุขภำพในกำรให้บริกำร
ที่มีคุณภำพ และเกิดควำมปลอดภัย
ต่อผู้ใช้บริกำร
4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติงำน และปฏิบัติวิชำชีพ
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลขและ
ใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำน และปฏิบัติวิชำชีพ
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ เพื่อกำรสื่อสำร
และถ่ำยทอดไปยังบุคคล
และกลุ่มคน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

แบบฝึกหัด
- ทำปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำร

- กำรนำเสนอรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ

- มอบหมำยให้ทำรำยงำนและทำ
แบบฝึกหัด ตำมที่ผู้สอนกำหนดและตำม
ควำมสนใจของนักศึกษำ
- นำเสนอรำยงำนทั้งงำนเดี่ยวและงำน
กลุ่ม

- ควำมถูกต้องและ
ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ
ในรำยงำน

- มอบแบบฝึกหัดให้ศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง
- มอบให้นำเสนอรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้เทคโนโลยีช่วยหำข้อมูล รวมถึงกำร
ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลขเข้ำช่วย
ในกำรคำนวณ

- รำยงำนผลกำรใช้
เทคโนโลยีช่วยหำข้อมูล
รวมถึงกำรใช้
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คิดเลขเข้ำช่วยในกำร
คำนวณ
- สังเกตทักษะทำงกำร
สื่อสำร เช่น กำรฟัง กำร
พูด กำรเขียน กำรอ่ำน
และกำรแปลภำษำ
อังกฤษ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
1

หัวข้อ/รายละเอียด
บทนำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
บรรยำย
PowerPoint และวีดิทัศน์

ผู้สอน
ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

2

โปรตีน

บรรยำย
PowerPoint

ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

3

คำร์โบไฮเดรท

ผศ.ดร.ทิวัตถ์

4

ลิพิด

บรรยำย
PowerPoint และวีดิทัศน์
บรรยำย
PowerPoint
บรรยำย
PowerPoint และวีดิทัศน์
บรรยำย
PowerPoint
ปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์เคมี
ปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์เคมี
บรรยำย
PowerPoint และวีดิทัศน์
บรรยำย
PowerPoint

ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

บรรยำย
PowerPoint และวีดิทัศน์

ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

5

กรดนิวคลีอิก

6

วิตำมิน

7

ปฏิบัติกำรที่ 1

8

ปฏิบัติกำรที่ 2

9

เอนไซม์

10

เมทำบอลิซมึ ของสำรชีวโมเลกุลช่วงที่ 1

11

เมทำบอลิซมึ ของสำรชีวโมเลกุลช่วงที่ 2

12

ผลของเกลือแร่ที่มีต่อกำรทำงำนของร่ำงกำย บรรยำย

ผศ.ดร.ทิวัตถ์
ผศ.ดร.ทิวัตถ์
ผศ.ดร.ศยำมพงษ์
ผศ.ดร.ทิวัตถ์
ผศ.ดร.ทิวัตถ์

ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

ผศ.ดร.ทิวัตถ์

PowerPoint
13

ปฏิบัติกำรที่ 3

ปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์เคมี

ผศ.ดร.ศยำมพงษ์

6

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
14

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฏิบัติกำรที่ 4

15

ปฏิบัติกำรที่ 5

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
ปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์เคมี
ปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์เคมี

ผู้สอน
ผศ.ดร.ศยำมพงษ์
ผศ.ดร.ทิวัตถ์

16
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดำห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

4.1.3

- ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำน

2

4.2.1

- สอบกลำงภำค
- สอบปลำยภำค

50 %

3

4.3.2

- มีกำรพัฒนำคุณภำพของงำนที่
ได้รับมอบหมำย

40 %

การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
ประเมินผลควำมเข้ำใจบทเรียนหลังกำรสอน และมอบหมำยแบบฝึกหัดพิเศษตำมควำมจำเป็น

7

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ หลักชีวเคมี ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560

หน่วยที่ 2 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของสำร
ชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คำร์โบไฮเดรท ลิพิด
กรดนิวคลีอิกและวิตำมิน
หน่วยที่ 3 โครงสร้ำงและกำรทำงำนของ
เอนไซม์
หน่วยที่ 4 รวมถึงเมทำบอลิซึมของสำรชีว
โมเลกุล
หน่วยที่ 5 ผลของเกลือแร่ที่มีต่อกำรทำงำน
ของร่ำงกำย
รวม

นำไปใช้

วิเครำะห์

2

เข้ำใจ

หน่วยที่ 1 บทนำสู่วิชำชีวเคมี

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

2

3

3

2

รวม (ข้อ)

10
50

10

10

15

15

10

2

2

3

3

2

10
20

4

4

6

6

4

2

2

3

3

2

20

30

30

20

20

10
100
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
1. ศยำมพงษ์ พงษ์ดำ. (2558). หลักชีวเคมี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต.
2. ดำวัลย์ ฉิมภู่. (2550). ชีวเคมี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Bettelheim, F.A., Brown, W.H., Campbell, M.K., Farrell, S.O. & Torres, O.J. (2010).
Introduction to Organic and Biochemistry. Cengage Learning.
2. Solomon E., Berg L. & Martin D. W. (2010). Biology. Cengage Learning.
เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. http://www.biochemistry.org/
2. http://www.themedicalbiochemistrypage.org/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จำกนักศึกษำ โดยอำจำรย์เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็นโดย
ไม่ต้องระบุชื่อ
2.2 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพื่อพิจำรณำข้อสอบ พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำรประเมินกำรสอน
มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรวิพำกษ์ขอ้ สอบโดยทีมผู้สอน ก่อนนำข้อสอบไปใช้สอบ
4.2 ทีมผู้สอนร่วมกันประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ใน Curriculum mapping ของนักศึกษำ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.2 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน
5.3 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป

