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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี / หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข_อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023524 ปฏิบัติการชีวเคมี
2. จำนวนหนiวยกิต

Biochemical Labboratory

1(0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร>บัณฑิต
4. อาจารย[ผู_รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย[ผู_สอน
4.1 อาจารย[ผู_รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ทิวัตถ> กุลชนะภควัต
4.2 อาจารย[ผู_สอนและกลุiมเรียน
ผศ.ดร. ศยามพงษ> พงษ>ดำ ผศ.ดร.ทิวัตถ> กุลชนะภควัต ผศ.ดร.จันทร>จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปlที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปnที่ 3
6. รายวิชาที่ต_องเรียนมากiอน (Pre-requisite) (ถ_ามี)
ไม2มี
7. รายวิชาที่ต_องเรียนพร_อมกัน (Co-requisites) (ถ_ามี)
ชีวเคมี
8. สถานที่เรียน
ศูนย>วิทยาศาสตร> มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลiาสุด
10 กรกฎาคม 2562

4

หมวดที่ 2 จุดมุiงหมายและวัตถุประสงค[
1. จุดมุiงหมายของรายวิชา
1. สามารถอธิบายปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบัฟเฟอร>
2. เข#าใจทฤษฎีเกี่ยวกับ ชีวโมเลกุลและเมทาบอลิซึมของชีวโมเลกุล
4. เข#าใจการสกัดชีวโมเลกุลออกจากเซลล>
5. สามารถนำความรู#ทางเคมี ไปประยุกต>ใช#ในชีวิตประจำวัน
6. รู#จักการเข#าถึงข#อมูลทางปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมี
2. วัตถุประสงค[ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถติดตามข2าวสารความก#าวหน#าเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี จากวารสารวิชาการ และ
หนังสือโดยการใช#ความรู#ที่ได#จากห#องเรียน สามารถในการเลือกข#อมูลข2าวสารมาปฏิบัติได# และสามารถคิด
สร#างสรรค>ได#
2. นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร>
รักการหาความรูอ# ย2างสม่ำเสมอ
3.
นักศึกษามีพื้นความรู#ทางวิทยาศาสตร>พื้นฐาน
มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร>สาขาทีเ่ กี่ยวข#องได#

สามารถในไปศึกษาต2อระดับวิทยาศาสตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ ก ารเกี่ยวกั บ คุณ สมบั ติ ของบั ฟ เฟอร> การนำเสนอโครงสร#างของชีวโมเลกุล โดย
คอมพิวเตอร> คุณสมบัติของชีวโมเลกุล การวัดปริมาณชีวโมเลกุล วิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล เอนไซม>
และจลนศาสตร>ของเอนไซม> คุณสมบัติของฮอร>โมน การสกัดชีวโมเลกุลจากเซลล>และการทำให#บริสุทธิ์ การ
เก็บรักษาสารชีวโมเลกุล และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
An experiment of properties and determination of protein, carbohydrate and
lipid, enzyme and enzyme kinetics, biomolecule extraction and purification, chromosomal
DNA extraction, plasmid DNA extraction, basic genetic engineering, electrophoresis technique
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช_ตiอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝyก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝyกงาน

การศึกษาด_วยตนเอง

-

- ตามแต2เวลาจะอำนวย
- ตามความต#องการของ

45 ชั่วโมง

30 ชั่วโมง

นักศึกษา
3. จำนวนชั่วโมงตiอสัปดาห[ที่อาจารย[ให_คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกiนักศึกษาเปzน
รายบุคคล
- ตามแต2เวลาจะอำนวย
- อาจารย>ให#คำปรึกษาเปˆนกลุม2 ตามความต#องการของนักศึกษา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู_ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต_องพัฒนา
1.1.1 มีความเสียสละ และซื่อสัตย>สจุ ริต
●1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต2อเวลา และมีความรับผิดชอบต2อตนเอง และผู#อื่น
●1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
●1.1.4 ให#เกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟ‰งความคิดเห็นของผูอ# ื่น
●1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟŠ‹อ และช2วยเหลือผู#อื่น
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย และประพฤติตนเปˆนแบบอย2าง
- ยกตัวอย2างที่เกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานเดี่ยวและกลุ2ม ความมีวินัย ตรงเวลา
คารพสิทธิผู#อื่น มีความซื่อสัตย> แต2งกายถูกระเบียบ
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจเรียน ใฝ•หาความรู#เพิม่ เติม สังเกตการณ>เข#าเรียนตรงเวลา การส2งงาน
ตามเวลาทีก่ ำหนด
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- ตรวจระบบการอ#างอิงเอกสาร ที่นำมาประกอบการทำรายงานอย2างถูกต#อง นักศึกษาต#องมีจริยธรรม
ของนักวิชาการ เคารพลิขสิทธิ์ทางป‰ญญาของผู#อื่น
2. ความรู_
2.1 ความรู_ที่ต_องได_รับ
2.1.1 มีความรู# และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร> โดยเฉพาะในเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมีเพื่อใช#ในการประกอบอาชีพได#เปˆนอย2างดี
●2.1.2 มีความรู# และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร> โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมีเพื่อใช#ในการประกอบอาชีพได#เปˆนอย2างดี
●2.1.3 มีความรู#ในแนวกว#างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี และสามารถนำความรู#มาประยุกต>ใช#งานได#จริง
2.1.4 มีความสามารถในการค#นคว#า ติดตามความก#าวหน#าทางวิชาการ และมีแนวทางในการทำ
วิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
2.1.5 สามารถบูรณาการความรู#ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู#ในศาสตร>อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข#อง
และนำมาประยุกต>ใช#ในชีวิตประจำวันได#
2.2 วิธีการสอน
- ทำปฏิบัติการ
- การบรรยายเพิ่มเติมในห#องปฏิบัติการ
- ทำแบบฝ‘กหัด การศึกษาด#วยตนเอง ทำรายงานเดี่ยวและกลุ2ม
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการการทำการทดลอง ตรวจผลการทดลอง
- ทดสอบย2อยในห#องเรียน สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม
- การสอบปลายภาค
- ตรวจรายงาน และการนำเสนอผลการทดลองหน#าห#องเรียน
3. ทักษะทางป{ญญา
3.1 ทักษะทางป{ญญาที่ต_องพัฒนา
●3.1.1 สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห> สังเคราะห> และมีคิดสร#างสรรค>ได#อย2างมีเหตุผล และ
เปˆนระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร>
●3.1.2 สามารถนำความรู#ทางวิทยาศาสตร>ไปแก#ป‰ญหาได#อย2างมีเหตุผล
●3.1.3 สามารถรวบรวมและสรุป เพือ่ นำเสนองานที่ได#รับมอบหมาย
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3.1.4 สามารถบูรณาการความรู#มาใช#ในการปฏิบัติงาน และแก#ปญ
‰ หาในการทำงาน
3.2 วิธีการสอน
- จัดเตรียมปฏิบัติการและบรรยายให#มีความสอดคล#องกับพืน้ ฐานรู#ทางวิทยาศาสตร>ของนักศึกษา
- การศึกษาค#นคว#าด#วยตนเอง การนำเสนอผลการค#นคว#าที่ได# การทำแบบฝ‘กหัด
3.3 วิธีการประเมินผล
- การนำเสนอรายงาน
- สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ[ระหวiางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ[ระหวiางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต_องพัฒนา
●4.1.1 สามารถปรับตัว และทำงานร2วมกับผูอ# ื่นได#เปˆนอย2างมีประสิทธิภาพ
●4.1.2 มีความรับผิดชอบ และมีส2วนร2วมต2องานที่ได#รบั มอบหมาย
●4.1.3 สามารถปรับตัวเข#ากับสถานะการณ> และสภาพแวดล#อมได#เปˆนอย2างดี
●4.1.4 มีความสัมพันธ>ที่ดีกับผูร# 2วมงานในองค>กร และกับบุคคลทั่วไป
●4.1.5 มีภาวะความเปˆนผู#นำหรือผู#ตาม และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ตกลงร2วมกัน
●4.1.6 มีความตรงต2อเวลา
4.2 วิธีการสอน
- ให#นักศึกษาทำการทดลอง
- มอบหมายให#ทำรายงานและทำแบบฝ‘กหัด ตามที่ผสู# อนกำหนดและตามความสนใจของนักศึกษา
- นำเสนอรายงานทัง้ งานเดี่ยวและงานกลุ2ม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ความสมบูรณ>ของการปฏิบัติการทดลอง
- ความถูกต#องและความสมบูรณ>ของเนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ>
5. ทักษะการวิเคราะห[เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช_เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห[เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช_เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต_องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต>ความรู# พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร> คณิตศาสตร> สถิติการคำนวณ การ
ใช#เครื่องคำนวณตัวเลขสำหรับงานทางวิทยาศาสตร> เพื่อการวิเคราะห> ประมวลผลแก#ป‰ญหา และนำเสนอ
ข#อมูลในการทำงานได#อย2างเหมาะสม
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●5.1.2 สามารถใช#ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟ‰ง การพูดการเขียน
การแปล ในการนำเสนอและปฏิบัตงิ านได#อย2างดี
●5.1.3 มีทักษะในการสืบค#นข#อมูล และจัดทำข#อมูลสือ่ สารสนเทศทางวิทยาศาสตร>
5.2 วิธีการสอน
- ให#ทำปฏิบัติการทดลอง
- มอบแบบฝ‘กหัดให#ศึกษาค#นคว#าด#วยตนเอง
-มอบให#นำเสนอรายงานทีเ่ กี่ยวข#องกับการใช#เทคโนโลยีช2วยหาข#อมูล รวมถึงการใช#คอมพิวเตอร>และ
เครื่องคิดเลขเข#าช2วยในการคำนวณ
5.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานผลการใช#เทคโนโลยีช2วยหาข#อมูล รวมถึงการใช#คอมพิวเตอร>และเครื่องคิดเลขเข#าช2วยใน
การคำนวณ
- สังเกตทักษะทางการสื่อสาร เช2น การฟ‰ง การพูด การเขียน การอ2านและการแปลภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห[ที่
หัวข_อ/รายละเอียด
1

แนะนำโครงร2างของ
รายวิชา

จำนวน
ชั่วโมง
3

แนะนำห#องปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียน การ
ผู_สอน
สอน สื่อที่ใช_ (ถ_ามี)
- บรรยาย
ผศ.ดร.ศยามพงษ>
- อภิปรายร2วมกัน
พงษ>ดำ
- ปฏิบัติการทดลอง

และความปลอดภัยใน
ห#องปฏิบัติการ
2

3

แนะนำการใช#เครื่องมือใน
ห#องปฏิบัติการ
ฝ‘กการใช#งานจริง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
บัฟเฟอร>

3

3

- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน

ผศ.ดร.ศยามพงษ>
พงษ>ดำ
ผศ.ดร.ศยามพงษ>
พงษ>ดำ
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สัปดาห[ที่

หัวข_อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

4

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
โปรตีน

3

5

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับคาร>
โบไฮเดรท

3

6

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับลิพิด

3

7

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
วิตามิน

3

8

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
เอนไซม>

3

9

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการ
สกัดชีวโมเลกุล

3

10

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการ
สกัดชีวโมเลกุล

3

11

ฝ‘กปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ค#นคว#าข#อมูลทาง
ปฏิบัติการชีวเคมี
ฝ‘กปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
จัดเก็บฐานข#อมูลทาง
ปฏิบัติการชีวเคมี
อภิปรายผลการทดลอง

3

12

13

3

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช_ (ถ_ามี)
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ปฏิบัติการทดลอง
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ฝ‘กปฏิบัติ
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน
- ฝ‘กปฏิบัติ
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน

ผู_สอน

ผศ.ดร.ศยามพงษ>
พงษ>ดำ
ผศ.ดร.ศยามพงษ>
พงษ>ดำ
ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.จันทร>จรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์
ผศ.ดร.จันทร>จรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์
ผศ.ดร.จันทร>จรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์
ผศ.ดร.จันทร>จรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์
ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
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สัปดาห[ที่

หัวข_อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

14

อภิปรายผลการทดลอง

3

15

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช_ (ถ_ามี)
- บรรยาย
- อภิปรายร2วมกัน

ผู_สอน

ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.ศยามพงษ>
พงษ>ดำ
ผศ.ดร.ทิวัตถ>
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.จันทร>จรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู_
ผลการ

วิธีการประเมิน

เรียนรู_

สัปดาห[ที่ สัดสiวนของการ
ประเมิน

ประเมินผล

2.1, 2.3

สอบ
- ผู#สอน

สอบปลายภาค
3.1, 3.3
5.1

วิธีการทวน

- ผลการค#นคว#า
- ผลการทำแบบฝ‘กหัด

15

30%

ประเมินผลตาม
แนวการสอน

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

- ร2วมพิจารณา
การประเมินผล
โดยคณาจารย>
ภายในหลักสูตร

1.5
4.1, 4.2, 4.6

- การเข#าห#องเรียน
- การห#องปฏิบัติการ

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

3.1, 3.3
4.1, 4.2, 4.6

- การปฏิบัติการทดลอง
- การเขียนรายงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

60 %
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ[คะแนน
90–100
85–89
75–84
70–74
60–69
55–59
50–54
0–49
ถอนรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
1. ปฏิบัติการชีวเคมี, ศยามพงษ> พงษ>ดำ, 2558, 105 หน#า.
2. เอกสารและข_อมูลสำคัญ
1. ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคและโปรตีน, พรงาม ลิ้มตระกูล, ISBN : 9748640701, 2545, 416
หน#า.
2. ชีวเคมี, ดาวัลย> ฉิมภู,2 ISBN : 9741324537, 2550, 534 หน#า.
3. เอกสารและข_อมูลแนะนำ
1. Biochemistry, Donald Voet, Judith G. Voet, 3rd edition, 2003, 1664pp, Wiley, John
& Sons, ISBN: 047119350X.
2. Biochemistry , Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Jeremy Mark Berg, 5th edition,
2002, 1050pp , W. H. Freeman Company, ISBN: 0716730510.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ[การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินจากแบบทดสอบ
- ประเมินความเข#าใจระหว2างอาจารย>และนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรม ความคิด และการตัดสินใจของนักศึกษา
2. กลยุทธ[การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การสังเกต ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- รวบรวมผลการประเมินมาปรับปรุงการเขียน มคอ.3 ในปnถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
- การเชิญอาจารย>ท2านอื่นมาทดสอบความเข#าใจของนักศึกษา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ศึกษาผลการเรียนของนักศึกษา
- สอบถามอาจารย>ในหลักสูตรถึงความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต>ใช#ความรู#ทางปฏิบัติการชีวเคมี
เพื่อใช#กับวิชาอื่นๆ

