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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 รายละเอียดของรายวิชา BH2333 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ  

ภาคการศึกษาที ่  2  ปีการศึกษา 2564  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา     BH 2333 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

2. จำนวนหน่วยกิต     3 หน่วยกิต 3(3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   เภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

      หลายหลักสูตร/หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

4. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน    ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1  

(เภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564))  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2  

(วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) BI 1052 และ CH 1383  

(เภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)) 

BI 1053 และ CH 1142 

(วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี      

7. ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ                   

 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล     

 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ.ศรมน สุทิน                                         

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและร่วมสอน  กลุ่มวิชาชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8. สถานที่เรียน   กลุ่ม 01 (060-1) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30-14.00 น. ห้อง 2-105 

กลุ่ม 02 (054-2) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 08.30-10.00 น. ห้อง 2-202 

    อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

    ควบคู ่online ผ่าน Microsoft Teams 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    

28 ธันวาคม 2564    
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. มีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิตอัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรด

นิวคลิอิก ด้านโครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมี หน้าท่ีทางชีวภาพ และกระบวนการเมแทบอลซึิมของสารเหล่าน้ีใน

สิ่งมีชีวิต (ด้านความรู้) 

 2. มีความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือเข้าใจปรากฏการณ์ชีวิตได้ดีขึ้น ซ่ึงจะเป็น

พ้ืนฐานสำคัญในการต่อยอดสำหรับวิชาต่าง ๆ เช่น สรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีคลินิก เป็นต้น (ด้านความรู้ และด้าน

ทักษะทางปัญญา) 

 3. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ มีความซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีทางกลุ่มวิชาเน้นย้ำให้กับ

นักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ การไม่ทุจริตในการสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 4. พึงตระหนักในคุณธรรม 6 ประการ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซ่ือสัตย ์กตัญญู) ร่วมกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิต (ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม) 

 5. สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ในฐานะผู้นำและสมาชิกในกลุ่ม โดยมีการมอบหมายให้ไปค้นคว้า

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันสรุป แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการนำเสนอหน้าชั้น โดยให้เพ่ือนในกลุ่มอ่ืน ๆ  ได้

มีการต้ังคำถาม วิจารณ์ เน้ือหาท่ีได้นำเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในรายวิชา (ด้านความรู้ และด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)  

 6. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประกอบการเรียนรู้ ใช้หลักของเหตุและผลใน

การพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น้ันว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด นำสิ่งเหล่าน้ีไปใช้ประกอบการนำเสนอบทความ

ทางวิทยาศาสตร์หน้าชั้น มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีนักศึกษานำมา มีการให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบในรายวิชา (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course objectives) 

 เป็นรายวิชาพ้ืนฐานสำคัญในการต่อยอดความรู้ ในรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรของนักศึกษา เน้นให้นักศึกษามี 

ความเข้าใจ และมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดย 

2.1.1 ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่ม และร่วมกันหาบทความทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้แหล่งทรัพยากร 

ท่ีสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เช่น จากเว็บไซต ์ https://www.worldcat.org 

หรือใช้แหล่งข้อมูลสนับสนุนภายนอก เช่น เว็บไซต์ https://scholar.google.co.th/ เป็นต้น 

2.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษา มีความสนใจในเนื้อหาท่ีเรียน  โดยการตอบคำถามท่ีมีเนื้อหา เก่ียวข้องกับบทเรียน 

ด้วยการใช ้application เช่น Microsoft Teams บนอุปกรณ์ Smart phone, PC tablets หรือ iPad ของนักศึกษา  

2.1.3 นักศึกษาสามารถเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน ด้วยวิดีทัศน์ บทความวิชาการ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ท่ีได้เพ่ิมเติมใน Microsoft Teams และ https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ 

2.1.4 รายวิชาได้มีการพัฒนาให้เหมาะสม กับหลักสูตรของทุกคณะ ท่ีได้เลือกวิชาน้ี เป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

2.2 ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

2.2.1 สามารถอธิบายองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิตอัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและ กรดนิวคลิอิก 

ด้านโครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมี หน้าท่ีทางชีวภาพและ กระบวนการเมแทบอลิซึม ของสารเหล่าน้ีในสิ่งมีชีวิต (ด้านความรู้)  

2.2.2 สามารถอธิบายกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือเข้าใจปรากฏการณ์ชีวิตได้ดีขึ้น ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญท่ีใช้

ในการต่อยอดวิชาต่าง ๆ เช่น สรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีคลินิก เป็นต้น (ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา) 

2.2.3 แสดงออกถึงการเคารพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ มีความซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีทางกลุ่มวิชาฯ 

เน้นย้ำให้กับนักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ การไม่ทุจริตในการสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

2.2.4 แสดงออกถึงคุณธรรม 6 ประการ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซ่ือสัตย ์กตัญญู) ร่วมกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิต (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

2.2.5 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ในฐานะผู้นำและ สมาชิกในกลุ่ม โดยมีการมอบหมายให้ไปค้นคว้า 

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันสรุป แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการนำเสนอหน้าชั้น โดยให้เพ่ือนในกลุ่มอ่ืน ๆ 

ได้มีการต้ังคำถาม วิจารณ์ เน้ือหาท่ีได้นำเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ในรายวิชา (ด้านความรู้ และ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ)  

2.2.6 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประกอบการเรียนรู้ สามารถอ่านและเข้าใจบทความ

วิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษได้ อีกท้ังยังสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักของเหตุ และผลในการพิจารณา 

คิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น้ันว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด นำสิ่งเหล่าน้ี ไปใช้ประกอบ การนำเสนอบทความวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์หน้าชัน้ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ท่ีนักศึกษานำมา มีการให ้

ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 

และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

2.2.7 นักศึกษาสามารถสอบวัดผล/ประเมินการเรียนผ่านตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้โดย คณะ/สาขา และ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

 

1. คำอธิบายรายวิชา  

ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล รวมถึงบทบาท หน้าท่ี 

และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จำพวกคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม์  

โคเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ตลอดจนความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

การควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล พันธุศาสตร์ชีวเคมี การแสดงออกของสารพันธุกรรม และหลักของพันธุวิศวกรรม 

(To study the components, structures and chemical properties of biomolecules; including roles, 

functions and the metabolic pathway of biomolecules, carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleic 

acids, enzymes, coenzymes and enzyme kinetics. Including of metabolic defects, the homeostasis of 

metabolism, biochemical genetics, gene expression and principle of genetic engineering) 

 

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   บรรยาย  45 ชั่วโมง     

 

3. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

 1. อาจารย์ ศรมน สุทิน   ห้องพัก 2-231  โทร 02-312-6300 ต่อ 1206 

      เวลาท่ีพบได้ วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.   E-mail: soramon2003@yahoo.com 

 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ภายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนัดหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย ์

 2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล ห้องพัก 2-324  โทร 02-312-6300 ต่อ 2403 

      เวลาท่ีพบได้ วันศุกร์ เวลา 14.30 – 16.00 น.  

และวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น.  E-mail: namtan101@gmail.com 

 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ภายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนัดหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย ์ 

 3. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ ห้องพัก  2-325  โทร 02-312-6300 ต่อ 1213 

      เวลาท่ีพบได้ วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.   E-mail: ksopittha@gmail.com 

 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ภายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนัดหมายบนโต๊ะทำงานของอาจารย ์

 
#หมายเหตุ อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 

โดยไม่จำกัดเวลา (วัน เวลา สถานท่ีนัดเป็นกรณีไปตามแต่ท่ีนักศึกษา และอาจารย์สะดวก) 

 

ทางกลุ่มวิชาฯ มีการต้ังกลุ่ม Line ในแต่ละวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

ผู้สอน   
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 รายวิชา BH 2333 ชีวเคมีพ้ืนฐาน มีการพัฒนาการเรียนรู้ของรายวิชาสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในแผนท่ีแสดง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ของรายวิชา (● หลัก ○ รอง) ดังน้ี  

 

เภสัชศาสตรบัณฑิต (060) คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังน้ี 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

 พัฒนาให้กับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (060) ในข้อ 1.5 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ภายในหลักธรรมาภิบาลขององค์กร และสังคม (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 1.3) 

 พัฒนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์ (054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกับข้อ 

1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 1.3) 
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 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 

Collaboration, Communication) 

 การพบกับนักศึกษาในช่ัวโมงแรกจะมีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกายท่ีถูกระเบียบ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ 

การเข้าห้องเรียน (ท้ัง onsite และ online) ให้ตรงเวลา เน้นให้นักศึกษาทำตามและเคารพกฎ ระเบียบของสังคม 

ไม่ทุจริตในการสอบทุกรูปแบบ ให้ต้ังใจเรียนเพ่ือตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง  

เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ จัดอาสาสมัคร สลับหมุนเวียนกันทำการตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือนร่วมช้ันก่อนเข้า

ห้องเรียน เพราะยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  

นอกจากน้ี มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้งานค้นคว้าอิสระ เพ่ือทำรายงาน จากบทความวิจัย ภาษาอังกฤษทางด้าน

วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบัน ในหัวเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีมีอยู่ในเน้ือหาท่ีเรียน การอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูล รวมไปถึงให้ส่งรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด มีการชมเชยนักศึกษาท่ีทำดี มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่วน

นักศึกษาท่ีกำลังพัฒนาก็ให้กำลังใจเพ่ือนำไปพัฒนาความมีวินัยของตนเองให้ดีข้ึน ต่อไป  

 อาจารย์สอนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย 

  ก. ไม่รับประทานอาหารและไม่ท้ิงขยะในห้องเรียน  

  ข. คัดแยก และท้ิงขยะในภาชนะท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมไว้  

  ค. รู้จักประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา ร่วมใจกันปิดไฟฟ้า น้ำประปาเม่ือไม่ได้ใช้งาน  

  ง. รู้จักใช้และดูแลรักษาจักรยานสีขาวของมหาวิทยาลัยฯ และจอดในท่ีจอด 

 (3) วิธีการประเมินผล 

 ประเมินโดยดูการแต่งกายของนักศึกษาในห้องเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนท้ังแบบ onsite (และ online)

ประเมินจากรายช่ืออาสาสมัครท่ีเป็นจิตอาสาในการตรวจวัดอุณหภูมิของเพ่ือนร่วมช้ันเรียน และประเมินจากการ

ส่งงานทันภายในเวลาท่ีกำหนด 
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2. ความรู้ 

  (1) ความรู้ที่ต้องได้รับ  

 พัฒนาให้กับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (060) ข้อท่ี 2.1 มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในรายวิชาท่ีเรียน/

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนำความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ละงานท่ีรับผิดชอบ (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 2.1) 

 พัฒนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์(054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกับข้อ

ท่ี 2.1 อธิบายความรู้ หลักการ และ ทฤษฎีในรายวิชาท่ีเรียน (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 2.1) 

 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 

Collaboration, Communication)  

 - บรรยายในช้ันเรียน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม-ตอบในห้องเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ และมี

การบันทึกการเยนการสอนเป็นคลิปวิดิโอ เพ่ือให้นักศึกษาได้การทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนไปอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการให้ 

งานค้นคว้าอิสระจากบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบัน ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาในหัวเร่ือง

ท่ีนักศึกษาสนใจ จัดทำเป็นรายาน มีการอภิปรายหน้าช้ันของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์ 

คิดวิเคราะห์ อธิบายเชิงวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ว่าเน้ือหาในแต่ละส่วนท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้ามา มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

และสอดคล้องกับส่ิงท่ีได้เรียนมาในช้ันเรียนมากน้อยเพียงใด โดยท่ีถ้ามีส่วนของเน้ือหาท่ีนักศึกษาเห็นว่า 

ไม่สอดคล้องกับความรู้ นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้อย่างไร  

 - เพ่ือเติมเน้ือหาเก่ียวกับชีวเคมีทางการแพทย์ เช่น ความผิดปกติของโครงสร้างโปรตีนท่ีนำไปสู่การเกิดโรคในมนุษย์ 

ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน และโปรตีนท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ความเช่ือมโยงของโรค 

ท่ีมีผลจากความผิดปกติโดยรวมของเมแทบอลิซึมต่อสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน 

 - เพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก เอนไซม์พันธุวิศวกรรมจากบทความวิจัย 

หรือบทความวิชาการท่ีเป็นปัจจุบัน 

 - ผู้สอนใช้เทคนิคท่ีช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใช้เทคนิคการต้ังคำถาม การยกตัวอย่าง 

การใช้ส่ือ การเขียนกระดาน การสรุปบทเรียน การเสริมแรง 

 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ online เท่านั้น เป็นการบรรยายแบบ 

Real time ตามตารางเรียนตารางสอนใน มฉก.30 ผ่าน Microsoft Teams และมีการบันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ 

(3) วิธีการประเมินผล 

 การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค รวมท้ังประเมินผลจากความสนใจ การพัฒนาในการเรียน  

งานท่ีมอบหมาย สังเกตความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่ง และอภิปรายหน้าชั้น 

พร้อมท้ังสังเกต พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี จะปรับรูปแบบการสอบวัดความรู้ ในการสอบกลางภาค ปลายภาค จะวัดความรู้โดย 

ใช้ข้อสอบเป็นการสอบแบบ online ส่วนงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา สังเกตความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 

จากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่งทาง Microsoft Teams และให้นักศึกษา อภิปรายเนื้อหารายงาน โดยบันทึกคลิปวิดิโอ 

เผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams   
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3. ทักษะด้านปัญญา  

  (1) ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาให้นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (060) ตรงกับข้อท่ี 3.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่าเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้อย่างมีวิจารณาญาณ (ตรงกับ มฉก. 

ข้อท่ี 3.4) 

 พัฒนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์(054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกับข้อ

ท่ี 3.4 สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ตีความ และประเมินค่า เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และนำไปใช้อย่างมี

วิจารณญาณ (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 3.4) 

 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 

Collaboration, Communication) 

 - ให้งานค้นคว้าอิสระ สำหรับการหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีวเคมี ในหัวเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ จากบทความวิจัย

ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบัน อ่านและทำความเข้าใจในบทความวิจัยน้ัน ๆ จัดทำเป็นรายงานและนำเสนอ 

อภิปรายหน้าช้ัน การอภิปรายหน้าช้ันของนักศึกษาต้องใช้ความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ 

อธิบายเชิงวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ว่าเน้ือหาในแต่ละส่วนท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้ามา มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และสอดคล้องกับ 

ส่ิงท่ีได้เรียนมาในช้ันเรียนมากน้อยเพียงใด โดยท่ีถ้ามีส่วนของเน้ือหาท่ีนักศึกษาเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับความรู้ 

นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้อย่างไร  

 - ทำรายงานและนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบันและเก่ียวข้องกับเน้ือหา 

ในรายวิชาชีวเคมี โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการนัดหมายวันและเวลาการนำเสนอ ตามความเหมาะสมต่อไป 

มีการประเมินรูปแบบการนำเสนอหน้าช้ันของนักศึกษา เช่น เน้ือหาและความเหมาะสมของสไลด์ท่ีใช้นำเสนอ 

การตอบคำถามร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

และการให้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ในกลุ่มวิชาชีวเคมี 

 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) จะให้นักศึกษาส่งรายงานทาง Microsoft Teams ส่วนการ

นำเสนอบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายวิชาชีวเคมี ให้นักศึกษาอภิปรายเนื้อหารายงาน 

โดยบันทึกคลิปวิดิโอ เผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams มีการประเมินรูปแบบการนำเสนอจาก 

คลิปวิดิโอของนักศึกษาท่ีเผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams เช่น เน้ือหา ความเหมาะสมของสไลด์ท่ีใช้นำเสนอ 

และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

(3) วิธีการประเมินผล 

 - ประเมินผลจากรายงานค้นคว้าอิสระ นักศึกษาได้ร่วมกันทำภายในกลุ่ม 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มถึงภาวะผู้นำ ผู้ตาม มีการร่วมมือ สามัคคี ในการทำงานกลุ่ม 

สังเกตความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่ง และการอภิปรายหน้าช้ัน  

มีการประเมินให้คะแนน โดยพิจารณาจากเน้ือหา การนำเสนออภิปรายหน้าชั้น การร่วมกันการตอบคำถามหน้าช้ัน 

และการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานค้นคว้าอิสระ  
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 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) ประเมินผลจากรายงานค้นคว้าอิสระ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มถงึภาวะผู้นำ ผู้ตาม 

มีการร่วมมือ สามัคค ีในการทำงานกลุ่ม สังเกตความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่งทาง 

Microsoft Teams และให้นักศึกษาอภิปรายเน้ือหารายงานโดยบันทึกคลิปวิดิโอ เผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (060) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

รวมท้ังให้มีความรับผิดชอบ ในข้อ 4.1 มีภาวะผู้นำ สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ปรับตัวทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม แสดงความรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม (ตรงกับ 

มฉก. ข้อท่ี 4.3) 

พัฒนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์(054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกับข้อท่ี 

4.3 สามารถปรับตัวเข้าทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังในฐานะผู้นำ และสมาชิกกลุ่ม (ตรงกับ มฉก. ข้อท่ี 4.3) 

(2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 

Collaboration, Communication)  

 - กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุ่ม ค้นคว้าหาความรู้ ร่วมกันอ่าน ทำความเข้าใจ บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัจจุบัน โดยให้มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับรายวิชาชีวเคมี ท่ีอาจจะสอดคล้อง หรือเช่ือมโยงกับสาขาวิชา 

ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ (ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) โดยแต่ละกลุ่มจัดให้มีหัวหน้า รองหัวหน้า 

และเลขานุการ โดยให้ร่วมกันคิดวิเคราะห ์และร่วมกันทำงานให้พร้อมเสร็จ ทันส่งภายในระยะเวลาท่ีอาจารย์ผู้สอนได้กำหนด 

 (3) วิธีการประเมิน 

 - ประเมินผลจากรายงานค้นคว้าอิสระ นักศึกษาได้ร่วมกันทำภายในกลุ่ม มีการประเมินให้คะแนน โดยพิจารณาจาก 

เน้ือหา การนำเสนออภิปรายหน้าช้ัน การร่วมกันการตอบคำถามหน้าช้ัน และการมีส่วนร่วม ในการจัดทำรายงานค้นคว้าอิสระ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มถึงภาวะผู้นำ ผู้ตาม มีความร่วมมือ สามัคคีในการทำงานกลุ่ม 

 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) ประเมินผลจากรายงานค้นคว้าอิสระ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มถึงภาวะผู้นำ ผู้ตาม 

มีการร่วมมือ สามัคค ีในการทำงานกลุ่ม สังเกตความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่งทาง 

Microsoft Teams และให้นักศึกษาอภิปรายเน้ือหารายงานโดยบันทึกคลิปวิดิโอ เผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

พัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (060) ในข้อ 5.5 มีทักษะในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

ถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตรงกับ มฉก. 

ข้อท่ี 5.4) 

พัฒนาให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (054) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกับขอ้ ที่ 5.4 สามารถ  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตรงกับ มฉก. ข้อที่ 5.4) 

 (2) วิธีการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical thinking, Creativity, 

Collaboration, Communication)  

 - กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพ่ือร่วมกันค้นคว้าหาความรู้อิสระจากบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้อง 

กับรายวิชาชีวเคมี โดยใช้ฐานข้อมูลท่ีทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ จัดไว้ให้กับนักศึกษา ได้แก่ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ของเว็บไซด์ https://www.worldcat.org หรือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ 

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือแหล่งอ้างอิง จากเว็บไซต ์https://scoholar.google.com  

 - อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านแจ้งเวลาท่ีสะดวกในการพูดคุย อภิปราย หรือให้คำแนะนำเก่ียวกับบทความวิจัย 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีนักศึกษาแต่ละกลุ่มทำร่วมกัน โดยการนัดหมายด้วยการพูดคุยโดยตรง การนัดหมายด้วยการใช้ 

สื่อสังคมออนไลน ์ เช่น Microsoft Teams หรือ LINE โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มหรือเลขานุการ  

คอยประสานงานเร่ืองวันและเวลาท่ีได้นัดหมายกับอาจารย์ผู้สอน 

 - การใช้แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเข้าในเว็บไซต์ 

https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ หรือ ใน Microsoft Teams โดยนักศึกษาสามารถดึงข้อมูลเน้ือหา 

ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนของรายวิชา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น สไลด์เน้ือหาบรรยาย 

บทความวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายวิชาท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ หรือใน Microsoft Teams มีการบันทึก

เน้ือหาบรรยายภาพสไลด์ พร้อมเสียง (video clip) ทุกหัวข้อการบรรยาย ใส่ใน Microsoft Teams และ/หรือใน HCU e-

learning เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง  

 (3) วิธีการประเมิน 

 - ประเมินจากความสนใจ ความเข้าใจ และจัดทำรายงาน ความใส่ใจในการทำงาน ความสละสลวยของเน้ือความ 

โดยไม่ใช้โปรแกรมหรือ application แปลภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ จากการเข้าพบอาจารย์ พิจารณาจากความถูกต้อง

ของเน้ือหา ของบทความวิจัย การนำเสนอ อภิปรายหน้าช้ัน และความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 

รวมท้ังการตอบคำถามของเพ่ือน และอาจารย์ผู้สอน  

 - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด 

ไม่ให้มาท่ีมหาวิทยาลัยฯ) ประเมินผลจากความสนใจท่ีจะหาเร่ืองท่ีแปล ความใส่ใจในการทำงาน 

ความสละสลวยของเน้ือความโดยไม่ใช้โปรแกรมหรือ application แปลภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ 

พิจารณาจากความถูกต้อง ของเน้ือหาของบทความวิจัยของนักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษาทำส่งใน Microsoft Teams 

การนำเสนอเน้ือหารายงานโดยบันทึกคลิปวิดิโอ เผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Teams และความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 1. แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ท่ีมีการ 

 1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 

 3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

 4.  บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน     

 5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

 

หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มาท่ี

มหาวิทยาลัยฯ กลุ่มวิชาชีวเคมี จะมีการบรรยายแบบ real time หรือ ผ่านทาง Microsoft Teams ติดต่อแจ้งนัด

หมายวัน เวลากับนักศึกษาผ่านทาง LINE โดยกำหนดวันเวลาการเรียน online ตามตารางเรียน ตารางสอน ใน 

มฉก.30 ปีการศึกษา 2564 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมงบ

รรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 F 7 Jan 2022  

12.30-14.00 PM 

Online tools for 

study: ภาพรวม

เก่ียวกับ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และ

โปรแกรม (software แ

ละ  application) ท่ีใช้

ในการเรียนการ

สอน การสร้างช่องทาง

ติดต่อส่ือสารระหว่าง

อาจารย์ผู้สอน และ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียน    

   1.5 - ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน

ในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ 

PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่ใน HCU e-

learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ 

/Microsoft Teams เอกสารอ้างอิง เช่น 

หนังสือชีวเคมี ท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษท่ีมีในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยฯ  

Hardware  

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Windows 

OS/MacOS)  

- Smart phone (iOS และ Android)  

- Tablet (ipad OS และ Android)  

Software/Application  

- Microsoft Team 

- LINE 

- จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนท้ังห้อง

ปกติ แต่ใช้วิธีการเว้นระยะห่างระหว่าง

นักศึกษา ใส่หน้ากากอนามัย หรือ 

Face shield ท้ังน้ีจะได้แจ้งเร่ืองข้อ

ปฏิบัติ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อ

ออนไลน์กับนักศึกษา เช่น LINE และ 

Microsoft Teams 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 F 7 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

(cont.) Introduction: 

Objective of the 

course. What to learn 

and how instructors 

evaluate your 

performance. Review 

of essential basic 

biological and organic 

chemistry knowledge 

needed for the better 

understanding of the 

course. 

  1.5 (cont.) - ชี้แจง อธิบาย เกณฑ์การพิจารณา 

ให้คะแนน ในแต่ละส่วน 

ตามประมวลการสอน/เอกสาร มคอ.3 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน  

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือค้นคว้า อ่าน

ทำความเข้าใจ บทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

(ภาษาอังกฤษ) จัดทำรายงาน

และให้นำเสนอหน้าช้ัน** 

- บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

2 M 10 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

Carbohydrates: 

Structures and 

properties of 

monosaccharides, 

oligosaccharides and 

polysaccharides; 

occurrence and 

biological function 

  3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

F 14 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

3 M 17 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

Lipids: Structures and 

properties of neutral 

and polar lipids, 

terpenes and steroids; 

occurrence, biological 

function and clinical 

importance 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

F 21 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

4 M 24 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

Proteins: Structure 

and properties of 

amino acids, the 

peptide bond and 

polymer formation; 

some biologically 

important peptides; 

structures and 

function of proteins; 

glycoproteins and 

lipoproteins; some 

clinically important 

proteins and 

abnormal proteins 

  4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HUC e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของสารชีว

โมเลกุลในรูปแบบสามมิติ 

ได้แก่ ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

F 28 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

5 M 31 Jan 2022 

12.30-14.00 PM 

หยุดตรุษจีน  

สอน online ผ่าน 

Microsoft 

Teams 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

5 F 4 Feb 2022 

12.30-14.00 PM  

Enzymes: Catalysis, 

specificity and 

classification; kinetics 

and factors 

influencing enzyme 

action; inhibition, 

activation and 

allosteric enzymes; 

isoenzymes; water-

soluble vitamins, 

coenzymes and their 

roles; some clinically 

important enzymes 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของ 

สารในรูปแบบสามมิติ ได้แก่ PyMOL 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

6 M 7 Feb 2022 

12.30-14.00 PM 

F 11 Feb 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams)  

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

7 M 14 Feb 2022 

12.30-14.00 PM  

 

Nucleic acids: 

Structures and 

properties and 

functions of purine 

and pyrimidine bases, 

nucleosides, 

nucleotides and 

nucleic acids 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HUC e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของสารชีว

โมเลกุลในรูปแบบสามมิติ 

ได้แก่ ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

F 18 Feb 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams)  

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

 หาวันเรียนชดเชย  

online ผ่าน 

Microsoft 

Teams   

ขาดไป 1.5 ช่ัวโมง 

เพราะ  

M 3 Jan 2022 

 ยังไม่เปิดภาค

เรียน!

Supramolecular 

Assembly: The 

concept of self-

assembly; virus, 

chromosomes, 

ribosomes, 

membranes and 

other organelles 

   1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/ Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

Midterm Exam Tuesday 22nd February 2022 8.30-11.30 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

8 M 28 Feb 2022 

12.30-14.00 PM 

Biochemical 

Genetics: The 

central dogma; 

replication and 

transcription of DNA, 

the genetic code and 

protein synthesis 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

- วิดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ DNA 

replication, RNA 

synthesis และ Protein 

translation (ใน prokaryotic และ eu

karyotic cells)  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

F 4 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

9 M 7 Mar 2022 

12.30-14.00 PM  

Metabolic Concept: 

Intermediate and 

energy metabolism; 

regulations of 

metabolic pathways, 

biological oxidations 

and free energy 

changes, high energy 

compounds and 

reactions 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

F 11 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

10 M 14 Mar 2022 

12.30-14.00 PM  

Carbohydrate 

Metabolism: 

Digestion and 

absorption; glycolysis 

and its regulation; 

the Krebs cycle; the 

electron transport 

systems and 

oxidative 

phosphorylation; the 

phosphogluconate 

pathway; 

photosynthesis and 

gluconeogenesis; 

monosaccharide 

interconversion; 

breakdown and 

synthesis of glycogen 

and other 

polysaccharides; 

genetic defects 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

F 18 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 

11 M 21 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231  

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

 
  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

11 F 25 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 

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; genetic 

defects 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภวรรณ 

12 M 28 Mar 2022 

12.30-14.00 PM 

F 1 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231  

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

13 M 4 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 

Nucleotide 

Metabolism: 

Nucleotide and nucleic 

acid degradation, 

purine and pyrimidine 

base synthesis (de 

novo and salvage 

pathway); nucleotide 

coenzymes; genetic 

defects 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

F 8 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231  

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

14 M 18 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 

Amino acid 

Metabolism: 

Proteolysis; 

degradation of amino 

acids, transamination 

deamination, 

glycogenic and 

ketogenic amino acids, 

the urea cycle ; amino 

acid synthesis, folic 

acid and one carbon 

metabolism, the 

essential amino acids; 

synthesis of other 

compounds from 

amino acids; genetic 

defects 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ตัวอย่างโรคท่ีเก่ียวข้องกับความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ

โน  

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

F 22 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

สัปดาห์ที ่
กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

14 M 25 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 

Integration of 

Metabolism: 

Interrelationships of 

the metabolism of 

carbohydrates, lipids, 

proteins and nucleic 

acids and the essential 

nutrients. 

   1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

-- ตัวอย่างโรคท่ีเก่ียวข้องกับความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึม ได้แก่ 

โรคเบาหวาน โรคอ้วน และภาวะความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึมจากการด่ืม

แอลกอฮอล์  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 01 (060 เภสัชศาสตร์) วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.30 – 14.00 น. ห้อง 2-105 และ 2-231 

(online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (060) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโม

งบรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

15 F 29 Apr 2022 

12.30-14.00 PM 

Regulation of gene 

expression: Lac operon; 

Trp operon 

Genetic engineering: The 

basic of gene cloning; PCR 

   1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการซักถาม 

ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้น

เรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 

form/Microsoft Teams* 

- สื่อที่ใช ้ได้แก ่เอกสารประกอบการสอนใน

รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 

Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-

learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ 

Microsoft Teams เอกสารอ้างอิง เช่น 

หนังสือชีวเคมี ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษที่มีในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยฯ  

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ Lac operon; Trp 

operon และ PCR  

-บันทึกคลิปวิดิโอเนื้อหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Facebook กลุ่ม, Microsoft 

Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

Final Exam Friday 6th May 2022 8.30-11.30 AM 



 

                                                                                                                                                                                      28 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

*สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม โดยพูดเร่ืองความซ่ือสัตย ์ ไม่ลอกกัน ต้ังใจเรียน เพ่ือทดแทนพระคุณแม่ 

สอดแทรกจริยธรรมในรายวิชา 

   สอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย ์กตัญญู) 

ในการเรียนการสอน  

**ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกับวิชาแล้วนำมาอภิปรายกันในกลุ่ม 

และนำเสนอผลหน้าชั้น พร้อมส่งรายงาน 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (on-

site) (หรือ online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมงบ

รรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 T 4 Jan 2022  

8.30-10.00 AM 

Online tools for 

study: ภาพรวมเก่ียวกับ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ

โปรแกรม (software แล

ะ  application) ท่ีใช้ใน

การเรียนการสอน การ

สร้างช่องทาง

ติดต่อส่ือสารระหว่าง

อาจารย์ผู้สอน และ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียน    

   1.5 - ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน

ในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ 

PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่ใน HCU e-

learning ของทางมหาวิทยาลัย

ฯ/Microsoft Teams เอกสารอ้างอิง เช่น 

หนังสือชีวเคมี ท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษท่ีมีในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยฯ  

Hardware  

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Windows 

OS/MacOS)  

- Smart phone (iOS และ Android)  

- Tablet (ipad OS และ Android)  

Software/Application  

- Microsoft Team 

- LINE 

- จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนท้ังห้อง

ปกติ แต่ใช้วิธีการเว้นระยะห่างระหว่าง

นักศึกษา ใส่หน้ากากอนามัย หรือ 

Face shield ท้ังน้ีจะได้แจ้งเร่ืองข้อ

ปฏิบัติ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อ

ออนไลน์กับนักศึกษา เช่น LINE และ 

Microsoft Teams 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 T 4 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 

(cont.) Introduction: 

Objective of the 

course. What to learn 

and how instructors 

evaluate your 

performance. Review 

of essential basic 

biological and organic 

chemistry knowledge 

needed for the better 

understanding of the 

course. 

   1.5 (cont.) - ชี้แจง อธิบาย เกณฑ์การพิจารณา 

ให้คะแนน ในแต่ละส่วน 

ตามประมวลการสอน/เอกสาร มคอ.3 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน  

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือค้นคว้า อ่าน

ทำความเข้าใจ บทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

(ภาษาอังกฤษ) จัดทำรายงาน

และให้นำเสนอหน้าช้ัน** 

- บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

1 F 7 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 

Carbohydrates: 

Structures and 

properties of 

monosaccharides, 

oligosaccharides and 

polysaccharides; 

occurrence and 

biological function 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

2 T 11 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

2 F 14 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 

Lipids: Structures and 

properties of neutral 

and polar lipids, 

terpenes and steroids; 

occurrence, biological 

function and clinical 

importance 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

3 T 18 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

3 F 21 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 

Proteins: Structure and 

properties of amino 

acids, the peptide bond 

and polymer formation; 

some biologically 

important peptides; 

structures and function 

of proteins; 

glycoproteins and 

lipoproteins; some 

clinically important 

proteins and abnormal 

proteins 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ Keynote 

หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ ท่ีอยู่

ใน HUC e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของสารชีว

โมเลกุลในรูปแบบสามมิติ 

ได้แก่ ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

4 T 25 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 

 

F 28 Jan 2022 

8.30-10.00 AM 



 

                                                                                                                                                                                      34 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

5 T 1 Feb 2022 

8.30-10.00 AM 

หยุดตรุษจีน  

สอน online 

ผ่าน Microsoft 

Teams   

Enzymes: Catalysis, 

specificity and 

classification; kinetics 

and factors influencing 

enzyme action; 

inhibition, activation 

and allosteric 

enzymes; isoenzymes; 

water-soluble vitamins, 

coenzymes and their 

roles; some clinically 

important enzymes 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของ 

สารในรูปแบบสามมิติ ได้แก่ PyMOL 

อ.ดร.วิภาวรรณ 

F 4 Feb 2022 

8.30-10.00 AM 

6 T 8 Feb 2022 

8.30-10.00 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

6 F 11 Feb 2022 

8.30-10.00 AM  

 

Nucleic acids: 

Structures and 

properties and 

functions of purine 

and pyrimidine bases, 

nucleosides, 

nucleotides and 

nucleic acids 

   3  - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HUC e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

- โปรแกรมแสดงโครงสร้างของสารชีว

โมเลกุลในรูปแบบสามมิติ 

ได้แก่ ChemDraw3D, PyMOL  

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

7 T 15 Feb 2022 

8.30-10.00 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

7 F 18 Feb 2022 

8.30-10.00 AM!
Supramolecular 

Assembly: The 

concept of self-

assembly; virus, 

chromosomes, 

ribosomes, 

membranes and other 

organelles 

   1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/ Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

Midterm Exam Tuesday 22nd February 2022 8.30-11.30 AM 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

8 T 1 Mar 2022 

8.30-10.00 AM 

Biochemical Genetics: 

The central dogma; 

replication and 

transcription of DNA, 

the genetic code and 

protein synthesis 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

- วิดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ DNA 

replication, RNA 

synthesis และ Protein 

translation (ใน prokaryotic และ eu

karyotic cells)  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

F 4 Mar 2022 

8.30-10.00 AM 



 

                                                                                                                                                                                      38 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโม

งบรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

9 T 8 Mar 2022 

8.30-10.00 AM 

Regulation of gene 

expression: Lac operon; 

Trp operon 

Genetic engineering: The 

basic of gene cloning; PCR 

1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการซักถาม 

ระหว่างที่มีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อสื่อสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ Microsoft 

Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้น

เรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการใช้ Google 

form/Microsoft Teams* 

- สื่อที่ใช ้ได้แก ่เอกสารประกอบการสอนใน

รูปแบบ PowerPoint/ Keynote หรือ PDF 

Files และวิดีทัศน์ ที่อยู่ใน HCU e-

learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ/ 

Microsoft Teams เอกสารอ้างอิง เช่น 

หนังสือชีวเคมี ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษที่มีในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยฯ  

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ Lac operon; Trp 

operon และ PCR  

-บันทึกคลิปวิดิโอเนื้อหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Facebook กลุ่ม, Microsoft 

Teams และ HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภาวรรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

9 F 11 Mar 2022  

8.30-10.00 AM 

Metabolic Concept: 

Intermediate and 

energy metabolism; 

regulations of 

metabolic pathways, 

biological oxidations 

and free energy 

changes, high energy 

compounds and 

reactions 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

10 T 15 Mar 2022  

8.30-10.00 AM 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 
  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

10 F 18 Mar 2022  

8.30-10.00 AM 

Carbohydrate 

Metabolism: Digestion 

and absorption; 

glycolysis and its 

regulation; the Krebs 

cycle; the electron 

transport systems and 

oxidative 

phosphorylation; the 

phosphogluconate 

pathway; 

photosynthesis and 

gluconeogenesis; 

monosaccharide 

interconversion; 

breakdown and 

synthesis of glycogen 

and other 

polysaccharides; 

genetic defects 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

11 T 22 Mar 2022 

8.30-10.00 AM 

F 25 Mar 2022 

8.30-10.00 AM 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

  

สัปดาห์ที่ 

กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

12 T 29 Mar 2022 

8.30-10.00 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; genetic 

defects 

   4.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.วิภวรรณ 

F 1 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 

13 T 5 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

13 F 8 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 

Nucleotide 

Metabolism: 

Nucleotide and nucleic 

acid degradation, 

purine and pyrimidine 

base synthesis (de 

novo and salvage 

pathway); nucleotide 

coenzymes; genetic 

defects 

3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ศรมน 

14 T 19 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

  

สัปดาห์ที่ 
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

14 F 22 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 

Amino acid 

Metabolism: 

Proteolysis; 

degradation of amino 

acids, transamination 

deamination, 

glycogenic and 

ketogenic amino acids, 

the urea cycle ; amino 

acid synthesis, folic 

acid and one carbon 

metabolism, the 

essential amino acids; 

synthesis of other 

compounds from 

amino acids; genetic 

defects 

   3 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

- ตัวอย่างโรคท่ีเก่ียวข้องกับความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ

โน  

- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

อ.ดร.กิตติพัฒน์ 

15 T 26 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 
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แผนการสอน (ต่อ) (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดท่ี 4 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

สัปดาห์ที ่
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

15 F 29 Apr 2022 

8.30-10.00 AM 

Integration of 

Metabolism: 

Interrelationships of 

the metabolism of 

carbohydrates, lipids, 

proteins and nucleic 

acids and the essential 

nutrients. 

   1.5 - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

มีการซักถาม 

ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 

- การติดตาม ติดต่อส่ือสาร และการ

มอบหมายงาน โดยผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ LINE กลุ่ม และ 

Microsoft Teams 

- ตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ีเข้า

ช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft Teams* 

-- ตัวอย่างโรคท่ีเก่ียวข้องกับความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึม ได้แก่ 

โรคเบาหวาน โรคอ้วน และภาวะความ

ผิดปกติของเมแทบอลิซึมจากการด่ืม

แอลกอฮอล์  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการ

สอนในรูปแบบ PowerPoint/ 

Keynote หรือ PDF Files และวิดีทัศน์ 

ท่ีอยู่ใน HCU e-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ/ Microsoft Teams 

เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือชีวเคมี ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีมีใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  

-บันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยาย 

เผยแพร่ทาง Microsoft Teams และ 

HCU e-learning** 

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

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

BH 2333 ชวีเคมีพ้ืนฐาน กลุ่ม 02 (054 วิทยาศาสตร์การแพทย์) วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 10.00 น. ห้อง 2-202 (หรือ 

online ผ่าน Microsoft Teams) 

 

*สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม โดยพูดเร่ืองความซ่ือสัตย ์ ไม่ลอกกัน ต้ังใจเรียน เพ่ือทดแทนพระคุณแม่ 

สอดแทรกจริยธรรมในรายวิชา 

   สอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย ์กตัญญู) 

ในการเรียนการสอน  

**ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกับวิชาแล้วนำมาอภิปรายกันในกลุ่ม 

และนำเสนอผลหน้าชั้น พร้อมส่งรายงาน 

 

  

สัปดาห์ที ่
กลุ่ม 01 (054) 

วัน เดือน ปี เวลา 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง

บรรยาย 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ช่ือผู้สอน 

Final Exam Friday 6th May 2022 8.30-11.30 AM 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

  

ผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

ข้อ 1.5 และ 2.1  

(สำหรับนักศึกษา 060) 

ข้อ 1.3 และ 2.1  

(สำหรับนักศึกษา 054) 

#สอบกลางภาค 

หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส 

(COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้

มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้

นักศึกษาหยุดไม่ให้มาท่ี

มหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี 

กำหนดการสอบออนไลน์ ตามวัน

และเวลาท่ีเป็นการสอบปกติ โดย

เป็นการสอบด้วยวิธีการออนไลน์

ผ่านทาง MS team และ Google 

form 

ตามตารางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(มฉก.30 ปี 2564) วันอังคารท่ี 22 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 8.30-

11.30 น. จัดให้มีการสอบใน

มหาวิทยาลัยฯ (onsite) หรือการ

สอบออนไลน์ผ่าน MS 

team/Google form โดยจะ

พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศ

จากทางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยหัว

เฉียวฯ 

40% 

ข้อ 1.5 และ 2.1  

(สำหรับนักศึกษา 060) 

ข้อ 1.3 และ 2.1  

(สำหรับนักศึกษา 054) 

#สอบปลายภาค 

หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส 

(COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้

มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้

นักศึกษาหยุดไม่ให้มาท่ี

มหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี 

กำหนดการสอบออนไลน์ ตามวัน

และเวลาท่ีเป็นการสอบปกติ โดย

เป็นการสอบด้วยวิธีการออนไลน์

ผ่านทาง MS team และ Google 

form 

ตามตารางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(มฉก.30 ปี 2564) วันศุกร์ท่ี 6 

พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30-

11.30 น. จัดให้มีการสอบใน

มหาวิทยาลัยฯ (onsite) หรือการ

สอบออนไลน์ผ่าน MS 

team/Google form โดยจะ

พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศ

จากทางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยหัว

เฉียวฯ 

40% 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

หมายเหตุ 
 #หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มา

ท่ีมหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี กำหนดการสอบออนไลน์ (2 ช่ัวโมง) การทำข้อสอบด้วย Google form โดยเป็นการสอบด้วยการ

แจ้งผ่านทาง LINE และ Microsoft Teams 
 $หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้มา

ที่มหาวิทยาลัยฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมี ปรับให้มีการส่งสไลด์และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอไปที่ Microsoft Teams พร้อมท้ัง

นำเสนอหรือโพสต์เป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ ประมาณ 10-15 นาที ทาง Microsoft Teams การประเมินด้วยการให้คะแนนของอาจารย์

ใน กลุ่มวิชาชีวเคมี 

  

ผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

ข้อ 1.5, 2.1, 3.4, 4.1 และ 5.5  

(สำหรับนักศกึษา 060) 

ข้อ 1.3, 2.1, 3.4, 4.3 และ 5.5  

(สำหรับนักศึกษา 054) 

$การค้นคว้าบทความ หรือวารสาร

วิจัยการด้านวิทยาศาสตร์และ 

ร่วมกันนำเสนอเป็นกลุ่ม 

# กลุ่มวิชาชีวเคมี ปรับให้มีการส่ง

สไลด์ และ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

นำเสนอไปท่ี Microsoft Teams 

ของรายวิชา ท้ังน้ีนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

นำเสนอ และอภิปรายผ่านทาง MS 

team โดยอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชา

ชีวเคมีเป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

ในช่วงท่ีมีการเรียนการสอน 

นัดหมายวันเวลาท่ีนักศึกษาแต่ละ

กลุ่มจะมานำเสนอบทความวิจัย ท่ี

ไปทำร่วมกันมาในแต่ละกลุ่ม โดย

จัดให้มีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อน

สัปดาห์สอบปลายภาค 

10% 

ข้อ 1.5, 2.1, 3.4, 4.1 และ 5.5  

(สำหรับนักศึกษา 060) 

ข้อ 1.3, 2.1, 3.4, 4.3 และ 5.5  

(สำหรับนักศึกษา 054) 

การตรวจสอบ และเช็คช่ือนักศึกษาท่ี

เข้าช้ันเรียนได้ตรงตามเวลาด้วยการ

ใช้ Google form/Microsoft 

Teams 

ในช่วงท่ีมีการเรียนการสอน 5% 

ข้อ 1.5, 2.1, 3.4, 4.1 และ 5.5  

(สำหรับนักศึกษา 060) 

ข้อ 1.3, 2.1, 3.4, 4.3 และ 5.5  

(สำหรับนักศึกษา 054) 

การจัดอาสาสมัคร สลับหมุนเวียนกัน

ทำการตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือนร่วมช้ัน

ก่อนเข้าห้องเรียน เพราะยังคงมีการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพ่ือ

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 

ในช่วงท่ีมีการเรียนการสอน 5% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตำราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 เอกสารประกอบเรียนท่ีอยู่ใน E-learning หรือ Microsoft Teams ของอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาชีวเคมี 

2.  เอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 

1. Bettelheim, A.J. and March, J..1995. Introduction to General, Organic & Biochemistry, 4th ed., Saunders 

College Publishing, USA. 

2. Horton-Szar, D. and Dominiczak, M., 2007. Metabolism and Nutrition., Mosby, UK.   

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

International Inc., USA. 

4. Nelson, D.L. and Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry., 5th ed., W.H. Freeman and company, 

New York, USA. 

5. Stryer, L..1988. Biochemistry., 3rd ed., W.H. Freeman and company, New York, USA. 

6. Voet, D. and Voet, G. J.,1990. Biochemistry., John Wiley & Sons, Inc. ,USA. 

7. ดาวัลย์ ฉิมภู่  2550 ชีวเคมี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

8. ธาดา  สืบหลินวงศ์ และ นวลทิพย์  กมลวารินทร์ 2539 ชีวเคมีทางการแพทย ์  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กรุงเทพฯ 

9. พจน์ ศรีบุญลือ พัชรี บุญศิริ ชฏามาศ พินิจสุนทร และ เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2555 ตำราชีวเคมี หจก. 

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น  

10. มนตรี  จุฬาวัฒนทล  2542   ชีวเคมี  พิมพ์ท่ี หจก. จิรรัชการพิมพ์ กรุงเทพฯ 

11. สุนันทา  ภิญญาวัฒน ์ 2532  ชีวเคมี 2  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพฯ 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

1. website: https://www.worldcat.org       

2. website: https://scholar.google.com/        
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หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 การประเมินประสทิธิผลจากแบบสำรวจทางออนไลน์ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดทำให้นักศึกษาทุกคน เพ่ือประเมินรายวิชา 

ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

บรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาจากผู้เรียน โดยผลการประเมินและ 

ข้อเสนอแนะจะส่งถึงอาจารย์ผู้สอนและ ผู้ร่วมสอนในรายวิชาน้ัน เพ่ือนำมาปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  

1.2 มีการจัดกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เพ่ือทำการสรุปเน้ือหาท่ีได้เรียนไปแล้ว มานำเสนอกับอาจารย์ผู้สอน 

เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา และเป็นการสะท้อนกลับว่านักศึกษาเข้าใจในเน้ือหาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

(โดยนัดหมายในเวลาท่ีท้ังอาจารย์และนักศึกษามีเวลาว่างตรงกัน) 

1.3 ประเมินการค้นคว้า และหาความรู้เพ่ิมเติมจากบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอาจารย์ได้มอบหมาย 

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ไปร่วมกันหา อ่าน แปลและ ร่วมกันนำเสนอหน้าชั้น โดยจะมีการต้ังคำถาม 

จากนักศึกษาในห้องเรียนและ การซักถามของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเน้ือหาท่ีได้เรียนมา 

ในรายวิชาอย่างเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ในการตอบคำถาม ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

และความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม (โดยนัดหมายในเวลาท่ีท้ังอาจารย์และนักศึกษามีเวลาว่างตรงกัน) 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

เป็นการสังเกตการณ์ของผู้สอน ในระหว่างท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนรวมท้ังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก                      

2.1 การบ้าน / งานท่ีมอบหมาย 

2.2 คะแนนการสอบย่อย ผลสอบกลางภาค ผลสอบปลายภาค 

2.3 จำนวนของผู้เข้าเรียนในแต่ละคร้ัง และการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 

2.4 สื่อการสอน การตอบคำถามในชั้นเรียน และการบ้านท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมาย 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

3.1 จัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก 

ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยนกัศึกษา และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลยุทธ์การประเมินการสอน 

รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้และ E-learning 

ร่วมกับการนำเอาผลวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุงเน้ือหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

3.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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3.3 ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ รูปแบบการสอนแบบ online ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนแบบ online ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น การบรรยายแบบ 

Real time ผ่าน Facebook Live หรือ Microsoft Teams หรือบันทึกคลิปวิดิโอเน้ือหาบรรยายเผยแพร่ทาง Facebook 

และ  HCU e-learning 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการดำเนินการทุกภาคการศึกษา เพ่ือยืนยันว่า ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

และผลการประเมินการสอนมีมาตรฐานน่าเชื่อถือได้โดย 

4.1 ทบทวนจากพฤติกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา และขาดเรียนไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การถามตอบในห้องเรียน 

การทำกิจกรรมกลุ่ม 

4.2 ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนในชั้นเรียน ได้แก่ การตอบคำถามปากเปล่า การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทดสอบย่อย 

พร้อมเฉลย 

4.3 ทวนสอบจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมอบหมายได้แก่ การดูความถูกต้องในเนื้อหาวิชา การประยุกต์ความรู ้

นำเสนอในรูปแบบของรายงาน การส่งงานได้ตรงเวลา 

4.4 ทวนสอบจากการสอบย่อยและสอบกลางภาคเพ่ือเก็บคะแนนในแต่ละคร้ัง 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ในกลุ่มวิชามีการดำเนินการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาและ 

ผลการประเมินการสอนมาเป็นข้อมูลและ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง โดยปรับเน้ือหาวิชา 

ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในรายวิชาต่อไปและ ใช้ในการพัฒนาเพ่ือวางแผน การเรียนการสอน 

ในภาคการศึกษาต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical 

thinking, Creativity, Collaboration, Communication 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ประธานกลุ่มวิชาชีวเคมี 

 

ลงชื่อ 

 

(อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ) 

วันท่ีรายงาน 28 ธันวาคม 2564 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ร่วมสอน/กรรมการ            

 

ลงชื่อ 

 

(อาจารย์ ศรมน สุทิน)  

วันท่ีรายงาน 28 ธันวาคม 2564 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ร่วมสอน/เลขานุการกลุ่มวิชา 

 

ลงชือ่ 

 

(อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล) 

วันท่ีรายงาน 28 ธันวาคม 2564 

 

ช่ืออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 

ลงชื่อ    

 

(อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์) 

วันท่ีรายงาน 28 ธันวาคม 2564 

 


