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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  ชค 601 ชีวเคมีการแพทย ์

ภาควิชาชีวเคมี 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
ชค ชค 601 ชีวเคมีการแพทย ์

2. จํานวนหน่วยกิต 

 บรรยาย 3 หน่วยกติ   3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์   

ประเภทรายวิชาเอก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา: อ.ดร.นุจรี ตญัจพัฒน์กุล  

อาจารย์ผู้สอน:  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 

   รศ.ดร.วาสนา สขุมุศิริชาต ิ

   รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ 

   ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

            อ.ดร.นุจรี ตญัจพัฒน์กุล 

            อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร 

   อ.ดร.กรรณกิา เสริมสวิุทยวงศ์ 

            อ.พญ. จันทร์ทรา ตนันทยุ์ทธวงศ์  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที ่2 ชั้นปีที ่1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี   

8. สถานทีเ่รียน 

ตึก 15 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ตุลาคม 2556  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาเกี่ยวกบัชีวเคมีการแพทย์ และสามารถนาํเอาความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการอธบิายความผดิปกต ิกลไกต่างที่ก่อให้เกดิโรคได้ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติได้นาํความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการค้นคว้า ศึกษา งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางด้านชีวภาพการแพทย์ได้อย่างลุ่มลึกมากขึ้น 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์  เมทาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรทและกรดอะมิโน ใน

การเป็นแหล่งพลังงานและสร้างสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต การสร้างและการนาํเอา

ไขมันไปใช้เป็นประโยชน์ บทบาทของเมมเบรนในเมทาบอลิสมของเซลล์ บูรณาการของเมทาบอลิสมใน

เซลล์และเน้ือเย่ือ     พ้ืนฐานทางโมเลกุลของโรคทางพันธุกรรม      โรคที่มีปัจจัยมาจากพันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม การนาํเทคนิคทางชีวเคมีและอณชีูววิทยา มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ 

และการศึกษาโดยใช้กรณศีกึษา 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
    บรรยาย 45 ช่ัวโมง  

 
3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชค 601 ชีวเคมีการแพทย์ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

4-6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ทุกวันศุกร์ เช้า-บ่าย  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

- มีความรับผดิชอบในการเรียน    

 (ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ 

ใฝ่เรียนรู้ เข้ากบัผู้อื่นได้) 

-มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอก

ผลงานของผู้อื่น 

- มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา  

-  สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกในช้ันเรียน ในขณะ

ทาํกจิกรรม 

- ประเมินการเข้าเรียนตรง

เวลา 

 

 

2.ดา้นความรู ้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

-มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

และลึกซ้ึงในเน้ือหาหลักของ

สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  

- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

ชีวภาพแบบบูรณาการทั้งเชิงกว้าง

และเชิงลึก 

- สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่จากการวจิัย 

- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น

แก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

- การเรียนการสอน

ประกอบด้วย การบรรยาย 

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็

อภิปรายร่วมกนั และให้มี

การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ  

สารสนเทศ 

 

- การสอบภาคทฤษฎ ี

 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

-สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎ ี

และปฏบิตัินาํมาประยุกตใ์ช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา ในบริบท

ใหม่ที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาใน

สถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

- เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด 

วิเคราะห์ บูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามรู้ ต่างๆ 

ผ่านการเรียนในห้องเรียน 

ผ่านการทาํรายงานการ

นาํเสนอกรณศีึกษา และงานที่

มอบหมาย 
 
 

- ประเมินหรือสงัเกตจาก

ความสามารถในการตัดสนิใจ

แก้ปัญหาในสถานการณต่์างๆ 

- ผลการทาํรายงาน การ

นาํเสนอกรณศีึกษาหรืองานที่

ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สปัดาหที์ ่ หวัขอ้ ชัว่โมง

บรรยาย 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน สือ่ที่ใช ้ ผูส้อน 

1 

30 ตค 56 

Introduction to Medical 

Biochemistry  

2 ชม 

(13-15) 

ให้คาํแนะนาํ

วัตถุประสงค์ ของ

รายวิชา การจัดการ

รายวิชา การมอบหมาย

หัวข้อสาํหรับการทาํ

กรณศีึกษาให้

รายบุคคลการ

ประเมินผลของรายวิชา 

เอกสารประมวล

รายวิชา 

Power point 

 

อ.ดร.นุจรี ตัญจ

พัฒน์กุล 

1 พย 56 

 

- 6 ชม 

(9-16) 

นิสติค้นคว้าข้อมูล 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

กรณศีึกษา 

- - 

2 

6 พย 56 

Overview of Biomolecules 3 ชม 

(13-16) 

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.โกสมุ 

จันทร์ศิริ 

8 พย 56  Glycoprotein and protein 

modification and trageting 

3 ชม 

(9-12) 

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสนิ 

8 พย 56 Enzyme (kinetic, 

regulation, enzyme activity 

and enzyme cascade) 

3 ชม 

(13-16) 

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

ผศ.ดร.วลัยา 

ธเนศพงศ์ธรรม 

3 

13 พย 56  

Membrane properties and 

function(transport, 

receptor,G-protein etc.) 

3 ชม 

(13-16) 

  

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

ผศ.ดร.วลัยา 

ธเนศพงศ์ธรรม 

15 พย 56 Molecular transporter 

 

2 ชม 

(10-12) 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

อ.ดร.สริินันท ์

นิลวรรางกูร 

4 

20 พย 56  

Overview of Metabolisms 

and Carbohydrates 

metabolisms I (glycolysis, 

citric acid cycle, 

mitochondrial energy, 

gluconeogenesis) 

3 ชม 

(13-16) 

  

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.วาสนา 

สขุุมศิริชาต ิ

22 พย 56 Carbohydrates metabolisms 

II ( glycogen metabolisms, 

ethanol metabolism, PPP, 

hormonal regulation of 

blood glucose level) 

3 ชม 

(9-12) 

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.วาสนา 

สขุุมศิริชาต ิ
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4 

27 พย 56  

Lipid metabolisms I (fatty 

biosynthesis and oxidation, 

ketone bodies, 

phospholipids and 

sphingolipid metabolism) 

2 ชม 

(13-15) 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

อ.ดร.สริินันท ์

นิลวรรางกูร 

29 พย 56 Lipid metabolisms II 

(eicosanoid, cholesterol, 

bile metabolism, lipid 

transport and storage) 

2 ชม 

(10-12) 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

อ.ดร.สริินันท ์

นิลวรรางกูร 

5 

4 ธค 56  

Exam I 3 ชม 

13-16 

 

  

6 ธค 56 

Amino acids catabolism 

and biosynthesis (nitrogen 

metabolism, iron, 

heme&porphyrin 

metabolism, urea cycle)  

3 ชม 

(9-12) 

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.วาสนา 

สขุุมศิริชาต ิ

6 

11 ธค 56 

Nucleic acid metabolisms 

(purine and pyrimidine) 

and related diseases 

3 ชม 

(13-16) 

  

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.โกสมุ 

จันทร์ศิริ 

13 ธค 56 

 

 

Metabolic integration and 

related diseases 

3 ชม 

(9-12) 

 

บรรยาย  

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

อ.พญ.จันทร์ทรา 

ตนันทยุ์ทธวงศ์ 

7 

18 ธค 56 

 

Control of gene expression 3 ชม 

(13-16) 

  

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยายและสื่อ

ภาพเคล่ือนไหว 

อ.ดร.นุจรี ตัญจ

พัฒน์กุล 

20 ธค 56 

 

Cancer and Oncogenes 2 ชม 

(10-12) 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

ผศ.ดร.วลัยา 

ธเนศพงศ์ธรรม 

20 ธค 56 

 

Oxidative stress 2 ชม 

(13-15) 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสนิ 

8 

25 ธค 56 

 

Molecular tools for genetic 

diagnosis 

2 ชม 

(13-15) 

  

  

 

บรรยาย   

 

Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

รศ.ดร.โกสมุ 

จันทร์ศิริ 

27 ธค 56 

 

Paper presentation  3 ชม 

(9-12) 

 

นาํเสนอกรณศีึกษา Power point 

และเอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

นิสติและอาจารย์ 

9 

8 มค 57 

Exam II  3 ชม 

(9-12) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมิน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  5% 

ด้านความรู้ ประเมินผลด้วยการสอบแบบอตันัย  70% 

ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจากความสามารถในการ

ตัดสนิใจและการแก้ปัญหาในระหว่าง

การนาํเสนอกรณศีึกษา 

25% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- Roger LL, Fiona MM, Raton B. Handbook of biochemistry and molecular biology [electronic resource] 

/ edited by Roger L. Lundblad, Fiona M. Macdonald. by: CRC Press, 2010. 
 

- Freifelder D. Physical biochemistry : applications to biochemistry and molecular biology.  
 

            New York : W.H. Freeman, 1982.  

- David S. Physical biochemistry: principles and applications. Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-

Blackwell, 2009. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
 

ควรอ่านเพ่ิมเติมความรู้ พ้ืนฐานทางด้านชีวเคมี เน่ืองแต่ละหัวข้อเน้นไปที่การนาํไปใช้จริง ทาํให้ผู้

ที่มีพ้ืนความรู้ ด้านชีวเคมีน้อยอาจไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
มีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสติทั้งภาพรวมของรายวิชาและการสอนของ

อาจารย์แต่ละคน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมิน  

3. การปรบัปรุงการสอน 
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ผลจากการประเมินโดยนิสติจะนาํมาใช้ในการปรับปรงุการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป โดยจะมีการ

นาํเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรงุ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
มีการนาํผลการสอบร่วมกบัการนาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัของ

ผู้สอนว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาํหนดหรือไม่  

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นาํผลการประเมินที่ได้จากนิสติมาใช้ในการวางแผนปรับปรงุการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


