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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023517 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ทิวัตถ กุลชนะภควัต
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร. ศยามพงษ พงษดํา ผศ.ดร.ทิวัตถ กุลชนะภควัต ผศ.ดร.จันทรจรัส เสริมสาธนสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องสารชีวโมเลกุล สารอาหารหลัก วิตามิน
และ แรธาตุที่จําเปนตอรางกาย
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2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการลําเลียงและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย
3. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นเรื่ อ งปริ ม าณความต อ งการ
สารอาหารของรางกาย ความสําคัญทางโภชนาการ
4. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นเรื่ อ งโรคที่ เกิ ด จากการขาด
สารอาหาร และ แรธาตุตางๆ
5. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการทดสอบสารอาหารประเภทตางๆได
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไกการควบคุมสภาพทางโภชนาการได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. นักศึ กษาสามารถติดตามข าวสารความกาวหน าเกี่ ยวกั บ โภชนาการ จากวารสารวิช าการ และ
หนังสือโดยการใชความรูที่ไดจากหองเรียน สามารถในการเลือกขอมูลขาวสารมาปฏิบัติได และสามารถคิด
สรางสรรคได
2. นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพ รักการหาความรู
ทางโภชนาการอยางสม่ําเสมอ
3. นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ความรู ท างชี ว เคมี เ ชิ ง โภชนาการ สามารถในไปศึ ก ษาต อ ระดั บ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิตที่เกี่ยวของได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล สารอาหารหลัก โปรตีน คารโบไฮเดรท ลิพิด วิตามิน และ แร
ธาตุที่จําเปนตอรางกาย การลําเลียงและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย ปริมาณความ
ตองการสารอาหารของรางกาย ความสําคัญทางโภชนาการ โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร และแรธาตุตางๆ
การทดสอบสารอาหาร และการควบคุมดูแลดานโภชนาการ
The studies in food-biomolecules; protein, carbohydrate, lipid, vitamin, and
essential minerals. Digestive system and human food-biomolecules catabolism. Appropriate
consuming, food-biomolecules and nutritional essentialness, malnutrition disease, food
chemistry analysis, and nutritional controlling-system.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย การฝก
ภาคสนาม/การฝกงาน
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บรรยาย 45 ชั่วโมง

- ตามแตเวลาจะอํานวย - ตามความตองการของ
นักศึกษา

90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ตามแตเวลาจะอํานวย
- อาจารยใหคําปรึกษาเปนกลุมตามความตองการของนักศึกษา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 ใหเกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอ และชวยเหลือผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย และประพฤติตนเปนแบบอยาง
- ยกตัวอยางที่เกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบ การทํางานเดี่ยวและกลุม ความมีวินัย ตรงเวลา
คารพสิทธิผูอื่น มีความซื่อสัตย แตงกายถูกระเบียบ
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจเรียน ใฝหาความรูเพิ่มเติม สังเกตการณเขาเรียนตรงเวลา การสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด
- ตรวจระบบการอางอิงเอกสาร ที่นํามาประกอบการทํารายงานอยางถูกตอง นักศึกษาตองมี
จริยธรรมของนักวิชาการ เคารพลิขสิทธิ์ทางปญญาของผูอื่น
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มี ความรูและทั กษะพื้ น ฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมีเพื่อใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
2.1.2 มีความรู และพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เคมี เพื่อใชในการประกอบอาชีไดเปนอยางดี
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2.1.3 มีความรูในแนวกวางเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมีและสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดจริง
2.1.4 มีความสามารถในการคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีแนวทางในการทํา
วิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
 2.1.5 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2.2 วิธีการสอน
- การบรรยายในหองเรียน
- วีดิทัศนที่เกี่ยวของกับชีวเคมีเชิงโภชนาการ
- ทําแบบฝกหัด การศึกษาดวยตนเอง ทํารายงานเดี่ยวและกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอยในหองเรียน สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม
- การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
- ตรวจรายงาน และการนําเสนอผลการคนควาดวยตนเองหนาหองเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรคไดอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผนตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร
 3.1.2 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปแกปญหาไดอยางมีเหตุผล
 3.1.3 สามารถรวบรวมและสรุป เพื่อนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
 3.1.4 สามารถบูรณาการความรูมาใชในการปฏิบัติงานและแกปญหาในการทํางาน
3.2 วิธีการสอน
- บรรยายใหมีความสอดคลองกับพื้นฐานรูทางวิทยาศาสตร เคมี ชีวเคมีของนักศึกษา
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนอผลการคนควาที่ได การทําแบบฝกหัด
3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอรายงานการศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี

7

4.1.4 มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5 มีภาวะความเปนผูนํา มีจิตเมตตาตอผูใตบังคับบัญชา และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ตก
ลงรวมกัน
4.1.6 มีความตรงตอเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทํารายงานและทําแบบฝกหัด ตามที่ผูสอนกําหนดและตามความสนใจของนักศึกษา
- นําเสนอรายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหาในรายงาน
- มีทักษะการนําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตความรู พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร คณิตศาสตร สถิติการคํานวณ การ
ใชเครื่องคํานวณตัวเลขสําหรับทางวิทยาศาสตร เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล แกปญหาและการนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.1.2 สามารถใชทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด การเขียน
การแปล ในการนําเสนอและปฏิบัติงานไดอยางดี
5.1.3 มีทักษะในการสืบคนขอมูลและจัดทําขอมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร
5.2 วิธีการสอน
- มอบแบบฝกหัดใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
- มอบใหนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีชวยหาขอมูล รวมถึงการใชคอมพิวเตอรและ
เครื่องคิดเลขเขาชวยในการคํานวณ
5.3 วิธีการประเมินผล
-รายงานผลการใชเทคโนโลยีชวยหาขอมูล รวมถึงการใชคอมพิวเตอรและเครื่องคิดเลขเขาชวยในการ
คํานวณ
- สังเกตทักษะทางการสื่อสาร เชน การฟง การพูด การเขียน การอานและการแปลภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช (ถามี)
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา ผศ.ดร.ศยามพงษ
แจงเกณฑการใหคะแนน
พงษดํา
แนะนําหนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน และเว็บ
ไซดเกี่ยวของ
- บรรยาย
- บรรยาย
ผศ.ดร.ศยามพงษ
- อภิปรายรวมกัน
พงษดํา

1

ศึกษาเกี่ยวกับสารชีว
โมเลกุล สารอาหารหลัก
โปรตีน คารโบไฮเดรท

2

ศึกษาเกี่ยวกับสารชีว
โมเลกุล สารอาหารหลัก
ลิพิด วิตามิน

4

3

ศึกษาเกี่ยวกับ แรธาตุที่
จําเปนตอรางกาย

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.ศยามพงษ
พงษดํา

4

การลําเลียงและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.จันทรจรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

5

การลําเลียงและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.จันทรจรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

6

การลําเลียงและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
- นําเสนอผลการคนควา

ผศ.ดร.จันทรจรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

7

ปริมาณความตองการ
สารอาหารของรางกาย
ความสําคัญทางโภชนาการ

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.ศยามพงษ
พงษดํา

8

ปริมาณความตองการ
สารอาหารของรางกาย
ความสําคัญทางโภชนาการ

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.ศยามพงษ
พงษดํา

9

ปริมาณความตองการ
สารอาหารของรางกาย
ความสําคัญทางโภชนาการ

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
นําเสนอผลการคนควา

ผศ.ดร.ทิวัตถ
กุลชนะภควัต

9

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผูสอน
ผศ.ดร.ทิวัตถ
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.ทิวัตถ
กุลชนะภควัต

10

โรคที่เกิดจากการขาด
สารอาหาร และแรธาตุ
ตางๆ

11

โรคที่เกิดจากการขาด
สารอาหาร และแรธาตุ
ตางๆ

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

12

การทดสอบสารอาหาร

4

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
นําเสนอผลการคนควา

ผศ.ดร.จันทรจรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

13

การทดสอบสารอาหาร

4

- บรรยาย

ผศ.ดร.จันทรจรัส
เสริมสาธนสวัสดิ์

14

การควบคุมดูแลดาน
โภชนาการ

4

15

การควบคุมดูแลดาน
โภชนาการ

4

- อภิปรายรวมกัน
บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน
นําเสนอผลการคนควา
บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผศ.ดร.ทิวัตถ
กุลชนะภควัต
ผศ.ดร.ทิวัตถ
กุลชนะภควัต

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
2.1.1, 2.1.3, 2.1.5
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4
5.1.2, 5.1.3

สัปดาหที่
ประเมิน
-สอบทฤษฎีกลางภาค
8
-สอบทฤษฎีปลายภาค
16

3.1.3
5.1.2, 5.1.3

- ผลการคนควา
สัปดาหที่ 3
- ผลการทําแบบฝกหัด ถึง 9

1.1.1,

1.1.2,

วิธีการประเมิน

1.1.3, - ความสนใจ

ตลอดภาค

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

วิธีการทวน
สอบ
-ผูสอน
ประเมินผลตาม
แนวการสอน

20 %

-รวมพิจารณา
การประเมินผล
โดยคณาจารย
ภายในหลักสูตร

10 %

10

ผลการ
เรียนรู
1.1.4, 1.1.5
4.1.1 4.1.2
4.1.6
1.1.1, 1.1.2,
1.1.4, 1.1.5

วิธีการประเมิน
- การตอบคําถาม
4.1.3 - การเขาหองเรียน
1.1.3, - การเขียนรายงาน

สัปดาหที่
ประเมิน
การศึกษา

สัปดาหที่ 2,
4, 6, 8, 10
ถึง 15

สัดสวนของการ วิธีการทวน
ประเมินผล
สอบ

30 %

2. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
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. อัญชลี ศรีจําเริญ, 2555, อาหารเพื่อสุขภาพ: สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทํางาน. สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 181 หนา.
2. สุนีย สหัสโพธิ์, 2543, ชีวเคมีทางโภชนาการ (พิมพครั้งที่ 2). โอเดียนสโตร. กรุงเทพฯ. 130 หนา.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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1. อัญชลี ศรีจําเริญ, 2556, อาหารและโภชนาการการปองกันและบําบัดโรค. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 226 หนา.
2. อัญชลี ศรีจําเริญ, 2555, อาหารเพื่อสุขภาพ: สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทํางาน. สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 181 หนา.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินจากแบบทดสอบ
- ประเมินความเขาใจระหวางอาจารยและนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรม ความคิด และการตัดสินใจของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การสังเกต ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- ทําวิจัยในชั้นเรียน และดูผลการวิจัยชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การเชิญอาจารยทานอื่นมาทดสอบความเขาใจของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ศึกษาผลการเรียนของนักศึกษา
-สอบถามอาจารยประจําหลักสูตรถึงความสามารถในการประยุกตใชวิชาชีวเคมีเชิงโภชนาการใหเขากับวิชา
ตางๆ ในหลักสูตร

