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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 
 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา   BH 2382 หลักชีวเคมี 
2.  จำนวนหน่วยกติ    2(2/2-0-0)                                                                               
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 
     หลายหลักสูตร/หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน           ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปทีี่ 2                                                                  
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  BI 1012 และ CH 1442  
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี 
7.  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิรกิุล  
     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม                 อาจารย์ ศรมน สุทิน  
     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน ์โสภิตธรรมคุณ 
8.  สถานที่เรียน     กลุ่ม 01 (093) วันพฤหัสบดี 8.30-10.30 น. ห้อง 2-422 
      อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
9.  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
      26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพื่อให้ผูเ้รียน 
1. มีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบทางเคมีของสิง่มีชีวิตอัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลิอิก ด้านโครงสรา้ง 

คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพ และกระบวนการเมแทบอลซิึม ของสารเหล่านี้ในสิ่งมีชีวิต (ด้านความรู)้ 
2. มีความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ชีวติได้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญ 

ในการต่อยอดสำหรับวิชาต่างๆ เช่น สรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีคลนิิก เปน็ต้น (ด้านความรู้ และด้านทกัษะทางปัญญา) 
3. เคารพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  มีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทางกลุม่วิชาเนน้ยำ้ใหก้ับนกัศึกษา เชน่ 

การแต่งกายให้ถูกระเบยีบ ถูกกาลเทศะ การไม่ทุจริตในการสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) 

4. พึงตระหนักในคุณธรรม 6 ประการ ของมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ(ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสัตย ์กตัญญู) 
ร่วมกับการนำปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียน และการดำเนนิชวีิต (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

5. สามารถปรับตวัทำงานร่วมกับผู้อื่น ในฐานะผู้นำและสมาชกิในกลุ่ม โดยมีการมอบหมาย 
ให้ไปค้นคว้าบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ร่วมกันสรปุ แบ่งหนา้ทีร่ับผิดชอบในการนำเสนอหนา้ชัน้ โดยให้เพ่ือนในกลุม่อืน่ ๆ  
ได้มีการตั้งคำถาม วิจารณ์ เนื้อหาที่ได้นำเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในรายวิชา (ด้านความรู้ 
และด้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)  

6. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยใีนการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประกอบการเรยีนรู ้ สามารถศึกษาได้วยตนเอง 
โดยใช้หลักของเหตุและผลในการพิจารณา คิดวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้นั้นว่ามีความนา่เชื่อถือเพียงใด 
นำสิ่งเหล่านีไ้ปใช้ประกอบการนำเสนอบทความทางวิทยาศาสตร์หน้าชั้น มีการอ้างอิงแหล่งขอ้มูล ที่นักศึกษานำมา 
มีการให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ ในรายวิชา (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวชิา 
2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course objectives) 

เป็นรายวิชาพ้ืนฐานสำคัญในการต่อยอดความรู้ ในรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรของนกัศึกษา เน้นใหน้ักศกึษามี ความเขา้ใจ 
และมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ์พร้อมทัง้ร่วมส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย 

2.1.1 ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่ม และร่วมกันหาบทความทางวิทยาศาสตร ์  โดยใช้แหล่งทรัพยากร 
ที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ เช่น จากเว็บไซต์ https://www.worldcat.org/ 
หรือใช้แหล่งข้อมูลสนับสนนุภายนอก เช่น เว็บไซต์ https://scholar.google.co.th/ เปน็ต้น 

2.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษา มีความสนใจในเนื้อหาทีเ่รยีน  โดยการตอบคำถามทีมี่เนือ้หา เกี่ยวข้องกับบทเรยีน ด้วยการใช ้
application เช่น Microsoft Teams บนอุปกรณ์ Smart phone, PC tablets หรือ iPad ของนักศึกษา 

2.1.3 นักศึกษาสามารถเขา้ใจเนือ้หาที่เรียน ด้วยวิดีทัศน ์บทความวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ได้เพิ่มเตมิใน 
HCU e-learning 

2.1.4 รายวิชาได้มีการพัฒนาให้เหมาะสม กับหลักสูตรของทุกคณะ ที่ได้เลือกวิชานี ้เป็นวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
2.2 ผลลัพท์การเรียนรูร้ะดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

2.2.1 นักศึกษาสามารถอ่านบทความวิจยัทางวิชาการเข้าใจได้ระดับหนึง่ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียน จากรายวชิานี้ 
มาทำเป็นงานกลุม่ นำเสนอรายงานจากบทความนั้น และอภิปรายรว่มกับสมาชกิภายในกลุ่ม เพื่อนนักศึกษาต่างกลุม่ 
และกลุ่มอาจารยผ์ู้สอน โดยมีการประเมินให้คะแนนจากอาจารย์ผูส้อน  

2.2.2 นักศึกษามีความรู้ทีไ่ด้จากรายวิชานี ้ ไปเป็นพื้นฐานต่อยอดสำหรับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น  ๆ ของหลักสตูร 
และมีทักษะในการใช้อุปกรณส์ื่อสาร เช่น smart phone, tablet (iPad) และ/หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 
ในการทำเอกสารเพื่อนำเสนอ เช่น สไลด์ (PowerPoint หรือ Keynote) สามารถใช้เครือขา่ยอินเตอรเ์นต็ที่มหาวทิยาลัยใหบ้รกิาร 
ในการเข้าถึงข้อมูล เนื้อหา แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือสาขาที่นกัศึกษาเรยีนอยู่ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.2.3 นักศึกษาสามารถสอบวัดผล/ประเมินการเรียนผ่านตามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้โดย คณะ/สาขา 
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
1. คำอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล รวมถึงบทบาท หน้าที่ และเมแทบอลซิึมของสารชวีโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต 
ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก รวมถึงเอนไซม์  โคเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแสดงออกของสารพันธกุรรม 
และหลักของพันธุวิศวกรรม  

(Structures and chemical properties of biomolecules; including of roles, functions and metabolism of 
carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids, enzymes, coenzymes, enzyme kinetics, gene expression 
and principle of genetic engineering.) 
 
2.  จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   บรรยาย  30  ชั่วโมง 
 
3.  จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีใ่ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการเปน็รายบุคคล 
 1. อาจารย์ ศรมน สุทิน   ห้องพัก 2-327  โทร 02-312-6300 ต่อ 1180 
      เวลาที่พบได ้วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.  E-mail: soramon2003@yahoo.com 
 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพทภ์ายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนดัหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย์ 
 2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล ห้องพัก 2-230  โทร 02-312-6300 ต่อ 1124 
      เวลาที่พบได ้วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.  E-mail: namtan101@gmail.com 
 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพทภ์ายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนดัหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย ์  
 3. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ ห้องพัก 2-325  โทร 02-312-6300 ต่อ 1213 
      เวลาที่พบได ้วันพุธ เวลา 13.00 – 14.30 น.  E-mail: ksopittha@gmail.com 
 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพทภ์ายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนดัหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย์ 
#หมายเหตุ อาจารย์ผูส้อนประจำรายวิชาจัดเวลาให้นกัศึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ โดยไม่จำกดัเวลา (วัน เวลา 
สถานที่ นัดเป็นกรณีไปตามแต่ทีน่กัศึกษาและอาจารย์สะดวก) 
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หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

 รายวิชา BH 2382 หลักชีวเคมี มีการพัฒนาการเรยีนรู้ของรายวิชาสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนทีแ่สดง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู ้(Curriculum mapping) ของรายวชิา (● หลัก ○ รอง) ดังนี้  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) คณะสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อม 

 
 
การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาให้กับนกัศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับ ข้อ 1.4 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสงัคม (มฉก. ข้อ 1.3) 
 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication) 
 - ในการสอบแตล่ะครั้งมีการเตือนให้นกัศึกษามีความซือ่สัตย ์ ไม่ลอกข้อสอบกันในการสอบทัง้กลางภาคและปลายภาค 
ให้ตั้งใจเรียนเพื่อตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง นอกจากนี ้จะมีงานให้นกัศึกษาไปค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อทำรายงานในหวัข้อทีน่ักศึกษาสนใจทีอ่ยู่ในเนือ้หาที่เรียน รวมไปถึงให้ส่งรายงานภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะมีการประกาศคะแนน รวมทั้งรายชื่อคนที่สง่งาน เป็นระยะๆ เพ่ือให้นักศึกษาทราบ 
มีการชมเชยนักศึกษาที่ทำด ี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่วนนักศึกษาที่กำลังพัฒนาก็ให้กำลงัใจ เพ่ือนำไปพัฒนา 
ความมีวินัยของตนเองให้ดีขึน้ ต่อไป   
 - อาจารย์สอนนกัศึกษาใหมี้ความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม โดย 
  ก. ไม่รับประทานอาหารและไม่ทิ้งขยะในหอ้งเรียน  
  ข. คัดแยก และทิ้งขยะในภาชนะที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมไว้  
  ค. รู้จักประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา ร่วมใจกันปดิไฟฟ้า น้ำประปาเม่ือไม่ได้ใช้งาน  
  ง. รู้จักใช้และดูแลรักษาจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลยัฯ และจอดในทีจ่อด 

(3) วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการสง่งานทนัภายในเวลาที่กำหนด  

- หากยังคงมีการแพรร่ะบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มชีวเคมีจะปรับรูปแบบการสง่งานทีม่อบหมายให้นกัศึกษา โดยสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา 
จากรายงานและชิ้นงานบรูณาการฯ ที่นักศึกษาทำส่งใน Microsoft Teams 
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2. ความรู้  
 (1) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - พัฒนาให้กับนักศกึษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (093) ตรงกับ ข้อ 2.1 มีความรู้ 
แนวคิด และทฤษฎีในหลักสตูรสาขาวิชาที่เรียน (มฉก. ข้อ 2.1) 
 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication) 
 - บรรยายในชั้นเรยีนหรอื online ผ่าน Microsoft Teams อย่างมีปฏิสัมพันธ์ มีการถาม-ตอบในหอ้งเรยีน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และให้งานไปค้นคว้าเป็นระยะๆ เพื่อให้นักศึกษามีการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปอย่างต่อเนือ่ง 
รวมทั้งมีการให้งานค้นคว้าอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในหัวข้อทีน่ักศึกษาสนใจ ซึงเป็นการสง่เสรมิให้เกิดการเรยีนรู้ 
โดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 - เพื่อเติมเนื้อหาเกี่ยวกับชีวเคมีทางการแพทย์ เช่น ความผิดปกติของโครงสร้างโปรตีน ที่นำไปสู่การเกิดโรค ในมนษุย์ 
ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีนที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินชวีิต ความเชื่อมโยงของโรคที่มีผลจาก 
ความผิดปกติโดยรวมของเมแทบอลิซึมต่อสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน 
 - เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดนวิคลีอิก เอนไซม์ 
พันธุวิศวกรรมจากบทความวิจยัหรือบทความวิชการที่เป็นปัจจบุัน  
 - ผู้สอนใช้เทคนคิที่ชว่ยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใชเ้ทคนิคการตัง้คำถาม การยกตัวอยา่ง 
การใช้สื่อ การเขียนกระดาน การสรปุบทเรียน การเสริมแรง 
 - หากยังคงมีการแพรร่ะบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปน็แบบ online เป็นการบรรยายแบบ Real time ผา่น 
Microsoft Teams หรือบันทึกคลิปวดิิโอเนือ้หาบรรยายเผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ HCU e-learning 
 (3) วิธีการประเมินผล  
 - การสอบวัดความรูโ้ดยใช้ขอ้สอบ รวมทั้งประเมินผลจากความสนใจ การพัฒนาในการเรียน รายงานและชิ้นงานบรูณาการ
ที่นักศึกษาส่งมา 
 - หากยังคงมีการแพรร่ะบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี จะปรับรูปแบบการสอบวดัความรู ้ ในการสอบกลางภาค ปลายภาค 
จะวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบเปน็การสอบแบบ online ส่วนงานที่มอบหมายใหน้ักศึกษา สังเกตความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา 
จากรายงานและชิ้นงานบรูณาการฯ ที่นักศึกษาทำส่งใน Microsoft Teams 
  
3. ทักษะด้านปัญญา  
 (1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 - พัฒนาให้กับนกัศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับ ข้อ 3.2 
สามารถแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง (มฉก. ข้อ 3.2) 
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   (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication) 
 - ให้งานค้นคว้าอิสระสำหรับการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมีในหวัข้อที่นกัศึกษาสนใจ โดยที่ในรายงาน 
ส่วนสุดท้ายนกัศึกษาต้องใช้ความรูท้ี่ได้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงวิจารณข์องนักศึกษาเอง เกี่ยวกับเนือ้หา 
ในแต่ละส่วนที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาว่ามีความถกูต้องนา่เชื่อถอืและ สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียน ในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด 
โดยที่ถ้ามีส่วนของเนื้อหาที่นกัศึกษา เห็นว่าไม่สอดคลอ้งกับความรู ้นักศึกษาจะให้ขอ้เสนอแนะได้อย่างไร 
 (3) วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาค จากรายงานค้นคว้าอิสระ รวมทั้งบทวิจารณ์ของนักศึกษาและชิน้งาน
บูรณาการฯ ที่ส่งมา  
 - หากยังคงมีการแพรร่ะบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี จะปรับรูปแบบการวัดผลการเรยีน โดยการสอบกลางภาค ปลายภาคแบบ online 
นอกจากนี้ให้งานค้นคว้าอิสระสำหรับการหาข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีวเคมีในหวัข้อทีน่กัศึกษาสนใจ  แล้วทำรายงานส่งโดยที่ 
ในส่วนสุดท้ายของรายงาน นักศึกษาต้องใช้ความรูท้ี่ได้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงวิจารณ์ของ นักศึกษาเอง 
เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละส่วนที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา ว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถอืและ สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียน ในชั้นเรยีน 
มากน้อยเพียงใด โดยที่ถ้ามีส่วนของเนื้อหาที่นกัศึกษาเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับความรู ้นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้อย่างไร และรวมถงึ
ชิ้นงานบรูณาการฯ ส่งใน Microsoft Teams 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
 (1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาให้กับนักศึกษาสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 4.2 
มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดีกบัผู้รว่มงานในองค์กร และกับบุคคลอื่น (มฉก. ข้อ 4.3) 
 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication) 
 - เนื่องจากมหาวทิยาลัยได้เตรยีมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเรียนการสอนจะปรับให้มีการใช้ ภาษาอังกฤษ 
เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของเนื้อหาวิชาการ การนำเสนอ การอ่านตำรา ซึ่งนักศึกษาต้องมีการพัฒนาในด้านปรับตัวใหพ้รอ้ม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ให้งานเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 8-10 คน แต่ละกลุ่มรับผิดชอบรว่มกันมีหัวหนา้ รองหัวหนา้ และเลขาฯ โดยให้ร่วมกันคิดวิเคราะห ์
และร่วมกันทำงานให้พรอ้มเสร็จทันส่งภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
 - รายวิชา BH2382 หลักชีวเคมี สำหรับกลุ่มนักศึกษาคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 
(093) (กลุ่ม 01) ให้นักศึกษาจัดทำชิ้นงานรว่มกันเกีย่วกับสมุนไพรจนีหรืออาหารจีนต่างๆ ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรอืป้องกันไวรสั 
COVID-19 โดยให้มีการวิเคราะห ์ และอภิปรายเกี่ยวกบัโมเลกุลชวีภาพทีไ่ด้จากสมุนไพรหรอือาหารจนี โดยใช้ความรู้ที่ได้เรยีน 
จากรายวิชา ที่เกีย่วขอ้งกับโมเลกุลชีวภาพ ได้แก ่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด ทั้งนี้อาจมีการอภิปรายในเรื่องของโภชนาการ 
ที่ได้จากอาหารเหล่านีไ้ด ้(การบรูณาการกับการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม) 
 (3) วิธีการประเมิน 
 - ประเมินผลจากงานที่ทำร่วมกนัภายในกลุม่ การตอบคำถามในหอ้งเรยีนหรอืทางออนไลน ์ ผ่าน Microsoft Teams 
และการส่งงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
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- หากยังคงมีการแพรร่ะบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มชีวเคมีจะปรับรูปแบบการสง่งานทีม่อบหมายให้นกัศึกษา โดยสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา 
จากรายงานและชิ้นงานบรูณาการฯ ที่นักศึกษาทำส่งใน Microsoft Teams  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 - พัฒนาให้กับนกัศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับ ข้อ 5.5 
สามารถสือ่สารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ (มฉก. 
ข้อ 5.4) 
 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 
Collaboration, Communication)  
 - กำหนดให้นักศึกษาจดักลุม่เพื่อรว่มกันค้นคว้าหาความรู้จากบทความทางวิทยาศาสตร ์ โดยให้มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกบั 
รายวิชาชีวเคมี โดยใช้ฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดไว้ ให้กับนักศกึษา ได้แก ่ฐานข้อมูลออนไลน์ของเวบ็ไซด ์
www.worldcat.org หรือการใช้ฐานข้อมูลออนไลนอ์ื่น ๆ เพ่ือเข้าถึงข้อมูล ทางวิชาการ บทความทางวิทยาศาสตร์ หรือแหลง่อ้างองิ 
จากเว็บไซต ์https://scoholar.google.com  
 - อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านแจ้งเวลาที่สะดวกในการพูดคุย อภิปราย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ บทความวจิยั 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีน่ักศึกษาแต่ละกลุม่ทำร่วมกนั โดยการนัดหมายด้วยการพดูคุยโดยตรง การนัดหมายด้วยการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน ์ เช่น LINE โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะมีหวัหนา้กลุ่มหรือเลขาฯคอยประสานงานเรือ่งวันและเวลาทีไ่ด้นดัหมาย 
กับอาจารยผ์ูส้อน 
 - การใช้แหล่งข้อมูลทีอ่ยูใ่นระบบ e-learning ของมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ โดยเข้าในเว็บไซต ์ https://e-
learning.hcu.ac.th/moodle/  โดยนักศึกษาสามารถดงึข้อมูลเนือ้หาที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนของ รายวิชา เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน เช่น สไลด์เนื้อหาบรรยาย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หา ในรายวิชาที ่ อาจารย์ผู้สอนได้ใส่ไว้ในเวบ็ไซต์ 
และในบางหัวข้อบรรยายมีการเพิ่มเติม ในส่วนของเนื้อหาบรรยายพรอ้มเสยีง (video clip) เพื่อให้นักศึกษา 
ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
 (3) วิธีการประเมิน 
 - ประเมินจากความสนใจทีจ่ะหาเรือ่งที่จะแปล ความใส่ใจในการทำงาน ความสละสลวยของเนือ้ความ โดยไม่ใช้ 
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์จากการเขา้พบอาจารย ์การเขา้ใช ้HCU e-learning ของวิชา  
 - หากยังมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุ 
ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมีประเมินจากความสนใจทีจ่ะหาเรือ่งแปล ความใส่ใจในการทำงาน 
ความสละสลวยของเนือ้ความโดยไม่ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์ พิจารณาจากความถูกต้อง ของเนื้อหาของบทความวจิยั 
ของนักศึกษาจากรายงานและชิ้นงานบูรณาการฯ ที่นักศึกษาทำสง่ใน Microsoft Teams และความร่วมมือในการทำงานกลุม่ 
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 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิ  
 

1.  แผนการสอน  (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา) 
โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาหท์ี่มีการ 
 1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง   
 2.  บูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการเรียนการสอน  
 3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน  
 4.  บูรณาการงานด้านทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
 5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 
หากยังมีการแพรร่ะบาดของไวรสั (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้มาที่มหาวิทยาลยัฯ 
กลุ่มวิชาชีวเคมี จะมีการบรรยายแบบ real time หรือ ผ่านทาง video clip ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams จะนัดหมายวนั 
เวลากับนักศึกษาผา่นทาง Line กลุ่ม BH2382.01 โดยจะกำหนดวันเวลาการเรียน online ตามตารางเรยีน ตารางสอน ใน มฉก.30 ปีการศึกษา 
2564 
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แผนการสอน (เขียนให้สอดคลอ้งกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (110) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 TH 12 Aug 21 
8.30-10.30 AM 
หยุดวันเฉลิมฯ  
เรียน online 

ผ่าน Microsoft 
Teams 

Online tools for 
study: ภาพรวมเกี่ยวกบั 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
โปรแกรม (software และ  
application) ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน    

2 - สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
Hardware  
- คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (Windows 
OS/MacOS)  
- Smart phone (iOS และ Android)  
- Tablet (ipad OS และ Android)  
Software/Application  
- Google meet/Microsoft 
Team/WebX/Zoom  
- Line  
- จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทัง้ห้องปกติ 
แต่ใช้วิธีการเว้นระยะห่างระหว่างนักศกึษา ใส่
หน้ากากอนามัย หรอื Face shield ทั้งนีจ้ะได้
แจ้งเรื่องข้อปฏิบตัิ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อ
ออนไลน์กับนักศกึษา เช่น Line และ 
Microsoft Teams 

อ.ศรมน 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 TH 12 Aug 21 
8.30-10.30 AM 
หยุดวันเฉลิมฯ  
เรียน online 

ผ่าน Microsoft 
Teams 

Carbohydrates: 
Structures and 
properties of 
monosaccharides, 
oligosaccharides and 
polysaccharides; 
occurrence and 
biological function 

2 (cont.) - ชี้แจง อธิบาย เกณฑ์การพิจารณา ให้คะแนน 
ในแต่ละส่วน ตามประมวลการสอน/เอกสาร 
มคอ.3 
- บรรยายแบบปฏสิัมพันธแ์ละมีทดสอบย่อย 
ในตอนท้ายแต่ละหัวขอ้ที่เรียน* 
- ให้นักศึกษาแบง่กลุ่มเพื่อค้นคว้าบทความวิชาการ 
(ต่างประเทศ) และให้นำเสนอหน้าชั้น** 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมายงาน 
โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ คือ Line กลุ่ม และ 
Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบในแต่
ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ Microsoft 
Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF Files 
และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-learning ของทาง
มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams เอกสารอ้างองิ 
เช่น หนังสือชีวเคมี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ที่มีในห้องสมุดของมหาวทิยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning* 

อ.ศรมน 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

2 TH 19 Aug 21 
8.30-10.30 AM 

Lipids: Structures 
and properties of 
neutral and polar 
lipids, terpenes and 
steroids; occurrence 
and biological 
function. 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งานโดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ คือ Line กลุม่ 
และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรบัคณะสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

3 TH 26 Aug 21 
8.30-10.30 AM 

Nucleic acids: 
Structures and 
properties and 
functions of purine 
and pyrimidine 
bases, nucleosides, 
nucleotides and 
nucleic acids 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ  Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 
- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 
- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 
- โปรแกรมแสดงโครงสรา้งของสารชีวโมเลกุลใน
รูปแบบสามมิติ ได้แก่ ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

4 TH 2 Sep 21 
8.30-10.30 AM 

Proteins: Structure 
and properties of 
amino acids, the 
peptide bond and 
polymer formation; 
some biologically 
important peptides; 
structures and 
function of proteins. 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 
- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 
- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 
- โปรแกรมแสดงโครงสรา้งของสารชีวโมเลกุลใน
รูปแบบสามมิติ ได้แก ่ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

5 TH 9 Sep 21 
8.30-10.30 AM 

Enzymes: Catalysis, 
specificity and 
classification; kinetics 
and factors 
influencing enzyme 
action; inhibition, 
activation and 
allosteric enzymes; 
water-soluble 
vitamins, coenzymes 
and their roles. 

3 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการ
มอบหมายงาน โดยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน ์
คือ Line กลุ่ม และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้น
เรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบ
ในแต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี 
ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษทีมี่ในหอ้งสมุด
ของมหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 
- โปรแกรมแสดงโครงสรา้งของ 
สารในรูปแบบสามมิติ ได้แก่ PyMOL 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

6 TH 16 Sep 21 
8.30-9.30 AM 
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                                                                                                                                                                                          16                                                                                                                                                                                                                                       
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

6 TH 16 Sep 21 
9.30-10.30 AM 

Supramolecular 
Assembly: The 
concept of self-
assembly; virus, 
chromosomes, 
ribosomes, 
membranes and 
other organelles 

1 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมายงาน 
โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ คือ Line กลุ่ม และ 
Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้ตรง
ตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ Microsoft 
Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบในแต่ละ
หัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/Microsoft 
Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ 
PowerPoint/ Keynote หรือ PDF Files และ
วิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-learning ของทาง
มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams เอกสารอ้างอิง 
เช่น หนังสือชีวเคมี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่
มีในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ศรมน 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที ่
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโม
งบรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

7 TH 23 Sep 21 
8.30-10.30 AM 

Metabolic Concept: 
Intermediate and energy 
metabolism; regulations 
of metabolic pathways, 
biological oxidations and 
free energy changes, 
high energy compounds 
and reactions 
 
 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์ มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

Midterm Exam Thursday 30th September 2021, Time 1.00 – 3.00 PM  
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

8 TH 7 Oct 21 
8.30-10.30 AM 

Carbohydrate 
Metabolism: 
Digestion and 
absorption; glycolysis 
and its regulation; 
the Krebs cycle; the 
electron transport 
systems and 
oxidative 
phosphorylation; 
gluconeogenesis; 
pentose phosphate 
pathway; 
monosaccharide 
interconversion; 
breakdown and 
synthesis of glycogen 

3 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมายงาน 
โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ คือ Line กลุ่ม และ 
Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/Microsoft 
Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบในแต่
ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/Microsoft 
Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF Files 
และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-learning ของทาง
มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams เอกสารอ้างองิ 
เช่น หนังสือชีวเคมี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ที่มีในห้องสมุดของมหาวทิยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

9 TH 14 Oct 20 
8.30-9.30 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

9 TH 14 Oct 21 
9.30-10.30 AM 

Lipid Metabolism: 
Digestion and 
absorption: oxidation 
of fatty acids its 
regulation; the 
ketone bodies; 
saturated fatty acid 
synthesis and its 
control, the essential 
fatty acids; 
breakdown and 
synthesis of 
triglycerides, 
phospholipids, 
cholesterol 

3 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

10 TH 21 Oct 21 
8.30-10.30 AM 
หยุดประจำปี 
2564 เพิ่มเติม

กรณีพิเศษ  
เรียน online 

ผ่าน Microsoft 
Teams 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

11 TH 28 Oct 21 
8.30-10.30 AM 

Nucleotide 
Metabolism: 
Nucleotide and nucleic 
acid degradation, 
purine and pyrimidine 
base synthesis (de 
novo and salvage 
pathway); nucleotide 
coenzymes. 
 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์ มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ศรมน 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

12 TH 4 Nov 21 
8.30-10.30 AM 

Amino acid 
Metabolism: 
Proteolysis; 
degradation of amino 
acids, transamination 
deamination; 
glycogenic and 
ketogenic amino acids; 
the urea cycle; amino 
acid synthesis 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์ มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 
- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีน
ได้ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 
- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้องกบัความผิดปกติของ
เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรบัคณะสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

13 TH 11 Nov 21 
8.30-10.30 AM 

Integration of 
Metabolism: 
Interrelationships of 
the metabolism of 
carbohydrates, lipids, 
proteins and nucleic 
acids and the 
essential nutrients. 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 
- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 
- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
-- ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเม
แทบอลิซึม ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และ
ภาวะความผิดปกติของเมแทบอลิซึมจากการดื่ม
แอลกอฮอล์  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 

BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 
8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

14 TH 18 Nov 21 
8.30-10.30 AM 

Biochemical 
Genetics: The 
central dogma; 
replication and 
transcription of DNA, 
the genetic code and 
protein synthesis 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams 

- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google form/ 
Microsoft Teams**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ DNA replication, RNA 
synthesis และ Protein 
translation (ใน prokaryotic และ eukaryotic 
cells)  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกบัหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา) 
BH 2382 หลักชีวเคมี สำหรับคณะสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 01 (093 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) เรียนวันพฤหสับดี เวลา 

8.30-10.30 น. ห้อง 2-212 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (093) 

วัน เดือน ป ีเวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง
บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

15 TH 25 Nov 21 
8.30-10.30 AM 

Regulation of gene 
expression: Lac 
operon; Trp operon  
Genetic engineering: 
The basic of gene 
cloning; PCR 

2 - บรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ ์มีการซักถาม 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการมอบหมาย
งาน โดยผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์คือ Line 
กลุ่ม และ Microsoft Teams 
- ตรวจสอบ และเช็คชือ่นกัศึกษาที่เข้าชั้นเรยีนได้
ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 
- การทดสอบ Post-test หลังจากทีเ่รยีนจบใน
แต่ละหัวข้อ ด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams หรือ answer 
sheet**  
- สื่อที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 
Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-
learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft 
Teams เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสอืชีวเคมี ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีมี่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ  
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ Lac operon; Trp 
operon และ PCR  
-บันทึกคลิปวิดิโอเนือ้หาบรรยาย เผยแพรท่าง 
Microsoft Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

Final Exam Tuesday 7th December 2021, Time: 1.00 – 3.00 PM 
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* สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม โดยพูดเรื่องความซือ่สัตย ์ไม่ลอกกัน ตั้งใจเรยีน เพ่ือทดแทนพระคุณแม่ สอดแทรกจรยิธรรมในรายวิชา 
  สอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย ์ กตัญญู) 
ในการเรียนการสอน 
**ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาค้นคว้าขอ้มูลทีเ่ปน็เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาแล้วนำมาอภปิรายกันในกลุ่ม และนำเสนอผลหนา้ชัน้ 
พร้อมส่งรายงาน 
***กลุ่มวิชาชีวเคมี ทำการบูรณาการงานด้านทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) 
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3. แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการประเมนิ กำหนดการประเมินผลการเรียนรู้ (ระบุวัน – เวลา) 
ร้อยละของค่าน้ำหนัก 
ในการประเมินผล 

การเรียนรู้ 

1.3 และ 2.1 (093) สอบกลางภาค วันพฤหัสบดทีี่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
หากยังมีการแพรร่ะบาดของไวรสั (COVID-19) ในประเทศ
ไทย (ทำให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศ 
ให้นักศึกษาหยุดไม่ใหม้าที่มหาวทิยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชวีเคมี 
กำหนดการสอบออนไลน ์วันพฤหัสบดีที ่30 กันยายน 2564 
เวลา 13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) 
โดยเป็นการสอบด้วยการแจง้ผ่านทาง Line กลุ่ม 
BH2382.01 และ Microsoft Teams 
และการทำข้อสอบด้วย Google form 

40 % 

1.3 และ 2.1 (093) สอบปลายภาค   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.  
หากยังมีการแพรร่ะบาดของไวรสั (COVID-19) ในประเทศ
ไทย (ทำให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศ 
ให้นักศึกษาหยุดไม่ใหม้าที่มหาวทิยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชวีเคมี 
กำหนดการสอบออนไลน ์วันอังคารที ่7 ธันวาคม 2564 เวลา 
13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) 
โดยเป็นการสอบด้วยการแจง้ผ่านทาง Line กลุ่ม 
BH2382.01 และ Microsoft Teams และ
การทำข้อสอบด้วย Google form 

40 % 

1.3, 2.1, 3.2, 4.3 และ 
5.4 (093) 

การเขียนรายงาน 
การค้นคว้าและการอภปิราย 
หากยังมีการแพรร่ะบาดของไวรสั 
(COVID-19) ในประเทศไทย 
(ทำให้มหาวิทยาลยัฯ 
ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ใ
ห ้มาที่มหาวิทยาลยัฯ) 
กลุ่มวิชาชีวเคมี 
ปรับให้มีการส่งรายงานและเอกส
ารที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอใน 
Microsoft Teams 

ในช่วงที่มีการเรียน 10 % 

1.3, 2.1, 3.2, 4.3 และ 
5.4 (093) 

บูรณการกับทำนศิุลปวัฒธรรม ในช่วงที่มีการเรียน 10 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 

1.  ช่ือตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรยีนการสอน 
    เอกสารประกอบการสอนวิชา BH 2382 หลักชีวเคมี ของอาจารย์ผู้สอน 
 
2.  ช่ือเอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ  ที่นักศึกษาควรอ่านเพิม่เติม  

1. Nelson, D.L. and Cox, M.M.. 2013. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed., W.H. Freeman and company, 
New York, USA. 

2. Voet, D. and Voet, G. J.. 2011. Biochemistry. John Wiley & Sons, Inc. ,USA. 
3. Horton-Szar, D. and Dominiczak, M.. 2007. Metabolism and Nutrition. Mosby, UK.   
4. Bettelheim, A.J. and March, J..1995. Introduction to General, Organic & Biochemistry, 4th ed., Saunders College 

Publishing, USA. 
5. Murray, K.R., Granner, K.D., Mayes, A.P. and Rodwell, W.V..1993. Harper s  Biochemist  23rd ed., Pentice-Hal 

International Inc., USA. 
6. Stryer, L.. 1988. Biochemistry. 4th ed., W.H. Freeman and company, New York, USA. 
7. ดาวัลย์ ฉิมภู ่ 2550 ชีวเคมี สำนกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
8. ธาดา  สืบหลินวงศ ์และ นวลทพิย์  กมลวารินทร ์2539 ชีวเคมีทางการแพทย์  สำนักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 
9. พจน์ ศรีบุญลือ พัชรี บุญศิริ ชฏามาศ พินิจสุนทร และ เปรมใจ อารีจิตรานสุรณ ์2555 ตำราชีวเคมี หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวทิยา 

ขอนแก่น  
10. มนตรี  จุฬาวัฒนทล  2542   ชีวเคมี     พิมพ์ที่ หจก. จิรรัชการพมิพ ์กรุงเทพฯ 
11. สุนันทา  ภิญญาวัฒน์  2532  ชีวเคมี 2  สำนกัพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพฯ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 1. website: https://www.worldcat.org/        
 2. website: https://scholar.google.com/ 
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หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรงุ 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 1.1 การประเมินประสิทธิผลจากแบบสำรวจทางออนไลน์ ที่ทางมหาวิทยาลัยจดัทำให้นกัศึกษาทกุคนเพ่ือประเมิน รายวิชา ได้แก่ 
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศการเรยีนการสอน ภายในห้องเรยีน 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวชิาจากผู้เรยีน โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะส่งถึง อาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมสอนในรายวชิานัน้ 
เพ่ือนำมาปรับปรงุ พัฒนาการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  
 1.2 มีการจัดกลุ่มนักศึกษาเปน็กลุม่ย่อยหรอืรายบคุคล เพ่ือทำการสรปุเนื้อหาทีไ่ด้เรยีนไปแลว้ มานำเสนอกับ อาจารยผ์ูส้อน 
เพือ่ประเมินความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษา และเป็นการสะทอ้นกลับวา่นกัศึกษาเข้าใจในเนื้อหา ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
(โดยนัดหมายในเวลาทีท่ั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีเวลาวา่งตรงกนั) 
 1.3 ประเมินการค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติมจากบทความวิจยัทางวิทยาศาสตรท์ี่อาจารยไ์ด้มอบหมายให้นกัศึกษา 
แต่ละกลุ่มไปร่วมกันหา อ่าน แปล และร่วมกันนำเสนอหนา้ชัน้ โดยจะมีการตั้งคำถามจากนักศึกษาในหอ้งเรยีน และการซักถาม ของอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเนือ้หาทีไ่ด้เรียนมาในรายวชิา อย่างเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ในการตอบคำถาม ร่วมอภปิรายในชัน้เรยีน 
และความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุม่ (โดยนัดหมายในเวลาที่ทัง้อาจารย์ และนกัศึกษามีเวลาวา่งตรงกนั) 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 เป็นการสังเกตการณ์ของผู้สอน ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนรวมทัง้ 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก                      
 2.1 การบ้าน / งานทีม่อบหมาย 
 2.2 คะแนนการสอบยอ่ย ผลสอบกลางภาค ผลสอบปลายภาค 
 2.3 จำนวนของผู้เขา้เรียนในแต่ละครั้ง และการทำกจิกรรมกลุม่ร่วมกัน 
 2.4 สื่อการสอน การตอบคำถามในชั้นเรียน และการบา้นที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย 
 
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
 3.1 จัดประชุมคณาจารย์ผูส้อนทุกภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
การสอนรายวิชาโดยนกัศึกษา และเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ กลยุทธ์การประเมินการสอน รวมทั้งการพัฒนา และปรับปรุงสื่อการสอนต่าง ๆ เชน่ 
เอกสารประกอบการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และ E-learning ร่วมกับการนำเอา 
ผลวิเคราะห์ข้อสอบมาปรบัปรุงเนือ้หาทีใ่ช้ในการเรียนการสอน  
  3.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ ์ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวชิา 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21   
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
 มีการดำเนินการทุกภาคการศึกษา เพื่อยืนยันว่า ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
และผลการประเมินการสอนมีมาตรฐานนา่เชื่อถือได้โดย 
 4.1 ทบทวนจากพฤตกิรรมของนกัศึกษา ได้แก ่ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา และขาดเรียนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การมีสว่นรว่มในกจิกรรมการเรียนการสอน เช่น การถามตอบในหอ้งเรียน การทำกิจกรรมกลุม่ 
 4.2 ทวนสอบจากผลสัมฤทธิ์การเรยีนในชัน้เรียน ได้แก่ การตอบคำถามปากเปล่า การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทดสอบยอ่ย 
พร้อมเฉลย 
 4.3 ทวนสอบจากกจิกรรมการเรียนการสอนทีม่อบหมายได้แก ่ การดูความถูกต้องในเนื้อหาวชิา การประยุกต์ความรู้ 
นำเสนอในรปูแบบของรายงาน การส่งงานได้ตรงเวลา 
 4.4 ทวนสอบจากการสอบยอ่ยและสอบกลางภาคเพื่อเก็บคะแนนในแต่ละครั้ง 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ในกลุ่มวิชามีการดำเนนิการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา และผลการประเมิน
การสอนมาเป็นข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุโดยปรบัเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ ในการศึกษาตอ่ในรายวิชาต่อไป และใช้
ในการพัฒนาเพ่ือวางแผนการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับ วิธีการเนน้ผูเ้รียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication 
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ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/กรรมการกลุ่มวิชาฯ  
 

ลงชื่อ 
(อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิรกิุล)   
วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

 
ช่ืออาจารย์ผู้ร่วมสอน/กรรมการกลุ่มวชิาฯ   

 
ลงชื่อ  

   (อ.ศรมน สุทิน)     
วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

 
ช่ืออาจารย์ผู้ร่วมสอน/เลขานุการกลุ่มวิชาฯ   

 
ลงชื่อ 

   (อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ)   
วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

 
ช่ืออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

 
  ลงชื่อ  

วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา)   


