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รายละเอียดผลการดำเนินงานของรายวิชา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อวิชา:    BH 2382 หลักชีวเคมี 
2.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): BI 1012 และ CH 1442 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน( Co-requisite): ไม่ม ี
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:   อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล กลุ่มเรียน : 99 
 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม:  อ.ศรมน สุทิน   กลุ่มเรียน : 99 
      ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ กลุ่มเรียน : 99 
4.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:   ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 2 (สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ) 
5.  สถานที่เรียน:     อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความแตกต่าง
เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 Introduction: Objective of the course. 
What to learn and how instructors 
evaluate your performance. 
Carbohydrates : Structures and 
properties of monosaccharides, 
oligosaccharides and polysaccharides; 
occurrence and biological function 

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

3 - 3 -  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ

แตกต่างเกิน 25 
% 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

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

1 - 1 -  

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

2 - 2 -  

 สอบกลางภาค - - - -  

8-9 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 - 3 -  

9-10 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 - 3 -  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ

แตกต่างเกิน 25 
% 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

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

2 - 2 -  

 สอบปลายภาค      

รวมจำนวนช่ัวโมงตลอดภาคการศกึษา 30 - 30 -  
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2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 - ไม่มี 
 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม   อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 1.4 
เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม (มฉก. ข้อ 1.3) 
 
- การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Microsoft 
Teams ร่วมกับการประเมินด้วยการสอบย่อยในตอนท้าย
ช่ัวโมงท่ีบรรยาย ด้วยการใช้ Google form ในการสอบ
จะเตือนให้มีความซื่อสตัย์ ไม่ลอกข้อสอบกัน ให้ตั้งใจ
เรียนเพื่อตอบแทนพระคณุ ของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง 
นอกจากน้ีจะมีงานให ้นักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง มีการแบ่งกลุม่นักศึกษาเพื่อทำ
รายงานเกี่ยวกับบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการ
ทำบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และได้
กำหนดให้ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด  
- ทั้งนี้จะมีการประกาศคะแนน รวมทั้งรายชื่อคนที่ส่งงาน
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษา ทราบ มีการชมเชยนักศึกษา
ที่ทำดี มีระเบยีบวินัย ซื่อสตัย์ ตรงต่อเวลา ส่วนนักศึกษา
ที่กำลังพัฒนาก็ให้กำลังใจ เพื่อนำไปพัฒนาความมีวินยั
ของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป   
 - อาจารย์สอนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดย 
ก. ไม่รับประทานอาหารและไม่ท้ิงขยะในห้องเรียน  
ข. คัดแยก และทิ้งขยะในภาชนะที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดเตรียมไว้  
ค. รู้จักประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา ร่วมใจกันปิดไฟฟ้า 
น้ำประปาเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
ง. รู้จักใช้และดูแลรักษาจักรยานสขีาวของมหาวิทยาลัยฯ 
และจอดในที่จอด 

✓   
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 2.1 
มีความรู ้ แนวคิด และทฤษฎีในหลักสตูรสาขาวิชาที่เรียน 
(มฉก. ข้อ 2.1) 
 
- บรรยายในช้ันเรยีน มีการถาม-ตอบในห้องเรียน เพื่อ
เป็นการกระตุ้นความสนใจ มีการสอบย่อย เพื่อเก็บ 
คะแนนและให้งานไปค้นคว้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษา 
มีการทบทวนสิ่งท่ีไดเ้รียนไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการให ้
งานค้นคว้าอิสระที่เกีย่วข้องกับวิชาในหัวข้อท่ีนักศึกษา
สนใจ ซึงเป็นการส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีน 
เป็นสำคญั 
- เพื่อเติมเนื้อหาเกีย่วกับชีวเคมีทางการแพทย์ เช่น ความ
ผิดปกติของโครงสรา้งโปรตีนที่นำไปสู่การเกิดโรคใน
มนุษย ์ความผดิปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
และโปรตีนท่ีมผีลกระทบต่อการดำเนินชีวิตความเชื่อมโยง
ของโรคที่มีผลจากความผิดปกติโดยรวมของเมแทบอลซิึม 
ต่อสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน 
- เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ พันธุวิศวกรรมจากบทความวิจัย
หรือบทความวิชการที่เป็นปัจจุบัน  
- ผู้สอนใช้เทคนิคท่ีช่วยให้การบรรยายมีคณุภาพ และ
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคนคิการตั้งคำถาม การ
ยกตัวอย่าง การใช้สื่อ การเขียนกระดาน การสรุป
บทเรียน การเสริมแรง  

✓   
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะด้านปัญญา    อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 3.2 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง (มฉก. ข้อ 3.2) 
 
- ให้งานค้นคว้าอิสระสำหรับการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับ
วิชาชีวเคมีในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ โดยที่ในรายงาน ส่วน
สุดท้ายนักศึกษาต้องใช้ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยุกต์ใช้ใน
การเขียนเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาเองเกี่ยวกับเนื้อหา ใน
แต่ละส่วนท่ีไดไ้ปศึกษาค้นคว้ามาว่ามีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับสิ่งท่ีไดเ้รียนในช้ันเรียนมาก
น้อย เพียงใดโดยที่ถ้ามสี่วนของเนือ้หาท่ีนักศึกษาเห็นว่า
ไม่ สอดคล้องกับความรู้นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้
อย่างไร 

✓   

 
  



มคอ.5 

             
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ      8 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความ
รับผิดชอบ   

   อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 4.2 
มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กร และกับบุคคล
อื่น (มฉก. ข้อ 4.3) 
 
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเ้ตรยีมตัวเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน ดังน้ันการเรียนการสอนจะปรับให้มีการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของเนื้อหาวิชาการ การ
นำเสนอ การอ่านตำรา ซึ่งนักศึกษาต้องมีการพัฒนา ใน
ด้านปรับตัวให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ให้งานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8-10 คน แต่ละกลุ่มรับผดิชอบ
ร่วมกันมีหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขาฯ โดยให้ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์และร่วมกันทำงาน ให้พร้อมเสร็จทันส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- รายวิชา BH2382 หลักชีวเคมี สำหรับกลุม่นักศึกษา 
คณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย (093) (กลุ่ม 01) ให้นักศึกษาจัดทำ รายงาน
ร่วมกันเกี่ยวกับอาหารจีนตา่ง ๆ โดยให้มี การวิเคราะห์
และอภิปรายเกีย่วกับโมเลกลุชีวภาพท่ีได้ จากอาหารโดย
ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจาก รายวิชา ทีเกี่ยวข้องกับโมเลกลุ
ชีวภาพ ได้แก่ คารโ์บไฮเดรต โปรตีน ลิพิด ทั้งนี้อาจมีการ
อภิปรายในเรื่องของ โภชนาการที่ได้จากอาหารเหล่านีไ้ด้ 
(การบูรณาการงานดา้นทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน) โดยกำหนดโจทย์ให้เป็นอาหารหรือ
สมุนไพรจีน สำหรับในปีการศึกษานี ้

✓   
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

   อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (093) ตรงกับข้อ 5.5 
สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การฟัง และการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาสากล เช่น 
ภาษาอังกฤษ (มฉก. ข้อ 5.4) 
 
- กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุม่เพื่อรว่มกันค้นคว้าหา ความรู้
จากบทความทางวิทยาศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหา เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาชีวเคมี โดยใช้ฐานข้อมูลที่ทาง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติจัดไว้ให้กบันักศึกษา ได้แก่ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ของเว็บไซด์ www.worldcat.org 
หรือการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์อ่ืน ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลทาง
วิชาการบทความ ทางวิทยาศาสตร์ หรือแหล่งอ้างอิง จาก
เว็บไซต์ https://scoholar.google.com  
- อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่านแจ้งเวลาที่สะดวก ในการพูดคุย 
อภิปราย หรือให้คำแนะนำเกีย่วกับบทความ วิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาแตล่ะกลุม่ทำร่วมกัน โดยการนัด
หมายด้วยการพูดคยุโดยตรงการนดัหมายด้วย การใช้ e-
mail หรือการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ เช่น เช่น LINE กลุ่ม 
และช่องทาง Chat ใน Microsoft Teams โดยนักศึกษา
แต่ละกลุ่มจะมี หัวหน้ากลุ่มหรือเลขาคอยประสานงาน
เรื่องวันและเวลาที่ได้นัดหมายกับอาจารยผ์ู้สอน 
     - การใช้แหล่งข้อมูลที่อยู่ในระบบ HCU e-learning 
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ โดยเข้าใน 
เว็บไซต์ https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/  โดย
นักศึกษาสามารถดึงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียน การ
สอนของรายวิชา เอกสารประกอบการเรยีนการสอน เช่น 
สไลด์เนื้อหาบรรยาย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
เนื้อหาในรายวิชาท่ีอาจารย์ผูส้อนได้ใสไ่ว้ในเว็บไซต์และ 
ในบางหัวข้อบรรยายมีการเพิ่มเตมิในส่วนของเนื้อหา
บรรยายพร้อมเสียง (video clip) เพื่อให้นักศึกษาได้ 
ศึกษาเพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง ใน Microsoft Teams 

✓   

 
  



มคอ.5 

             
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ      10 

4.  ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 - ไม่มี 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 10 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 10 

3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

4. จำนวนนักศึกษาขาดสอบ (F ขาดสอบ) - 

 

 

5.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : การกระจายของระดับคะแนน (เกรด): 
จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนนของนักศึกษา กลุ่ม 99 รหัสคณะ 097 มีนักศึกษาทั้งหมด 10 คน  

ระดับคะแนน (เกรด) 
รหัส 097 

จำนวน 10 คน 
ร้อยละ 

A 1 10.00 

B+ 0 0.00 

B 3 30.00 

C+ 4 40.00 

C 1 10.00 

D+ 1 10.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 
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6.  ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผิดปกต:ิ ไม่ม ี
7.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: ไม่มี 

7.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: ไม่ม ี
7.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: ไมม่ี 

8.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา: มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา โดยไม่มีการแก้ไขจาก
คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
   1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม (ข้อท่ี 1.4 สำหรับนักศึกษา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (097) ภาคสมทบ) 

 
ประเมินผลจากพัฒนาการของจำนวน
นักศึกษาทีเ่ข้าเรียนในช้ันเรยีนออนไลน์ 
Microsoft Teams ด้วยระบบ 
attendant list 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

2. ด้านความรู้   
   2.1 อธิบายความรู้หลักการ และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน (ข้อท่ี 2.1 สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(097) ภาคสมทบ) 

 
การสอบย่อย สอบวัดผลกลางภาค 
ปลายภาคการศึกษาใช้วิธีการสอบด้วย
ระบบออนไลน ์Microsoft Teams 
และ Google form ประเมินผลจาก
ความสนใจ และการส่งรายงานที่ได้
มอบหมายให ้ตามวันและเวลาทีไ่ด้
กำหนด 

{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
   3.2 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง (ข้อท่ี 3.2 
สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม สาขาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (097) ภาคสมทบ) 

 
ประเมินผลจากคะแนนสอบ กลางภาค
และปลายภาคและจาก รายงานคน้คว้า
อิสระ รวมทั้งบทวิจารณ ์ของนักศกึษา
ที่ส่งมา 

{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

4. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ   
   4.3 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะ
ผู้นำ และสมาชิกกลุ่ม (ข้อท่ี 4.2 สำหรับนักศึกษา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (097) ภาคสมทบ) 

 
  
ประเมินผลจากงานที่ทำร่วมกัน ภายใน
กลุ่ม การตอบคำถามใน ห้องเรียนและ
การส่งงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 
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ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   5.4 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ (ข้อท่ี 5.5 สำหรับ
นักศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม สาขาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั (097) ภาคสมทบ) 

 
 
ประเมินจากความสนใจที่จะหาเรือ่ง ที่
จะแปล ความใส่ใจในการทำงาน ความ
สละสลวยของเนื้อความโดยไม่ใช้ 
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์จากการเข้า 
พบอาจารย ์การเข้าใช้ HCU e-
learning ของวิชา 

 
 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

 

  



มคอ.5 

             
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ      13 

                                                     สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ  
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
                                                   ภาคการศึกษา ......1.........  ปีการศึกษา ......2565............ 

           หลักสูตร/กลุ่มวิชา ........เคมี (ชีวเคมี)............ สาขาวิชา ........วิทยาศาสตร์กายภาพ... 
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการ ………BH2382 หลักชีวเคมี………………………………………………………………………………………… 

นักศึกษาหลักสตูร/คณะ.........สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม............ชั้นปีท่ี..........2.....สำหรบั กลุ่มนักศึกษาภาคสมทบ. 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบรูณาการ …อ.ศรมน สุทิน/อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกลุ/ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ… 

3. สำหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ดำเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มไีมต่้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย ............................................................................................................................................................ 

วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการทำวิจัย...................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. หลักการและเหตผุล (ที่มาของการบูรณาการ) 

 การทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนนั้น (รายวิชา BH2382 หลักชีวเคมี) การหยิบยกตัวอย่างที่

อยู่ใกล้ตัว อย่างเช่น อาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชา คือ สารชีวโมเลกุ ล รวมทั้งการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอาหารจีน อันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ย่อมจะ

นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และยังเป็นพื้นฐานต่อยอดในเรื่องของเนื้อหาชีวเคมีที่มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพของนักศึกษาต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1 นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดจ้ากเนื้อหาท่ีเรียน ในการอธิบายเกี่ยวกับชีวโมเลกลุที่อยู่ในอาหาร 

6.2 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในอาหารจีน และสามารถบอกได้ถึงคุณค่าทางอาหารโดยใช้ความรู้ทางชีวเคมีที่เรยีนในการ

อธิบาย และทำความเข้าใจ 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการบรูณาการและค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคา่เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของรายวิชานี้ท่ีได้

นำ การบูรณาการงานดา้นทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่า 3.51 

สำเรจ็ตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี  

4.20 

 
  

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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แบบสำรวจการบูรณาการในส่วนของ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน (1-2565) 
รายวิชา BH2382 หลักชีวเคมี 
 
ตอนที ่1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
1. รายวิชาที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน 
 BH2382 หลักชีวเคมี  จำนวนคนท่ีทำแบบประเมิน  5 (ท้ังหมด 10 คน) 
2. คณะ (แสดงจำนวนคนท่ีทำแบบประเมิน) 
 097 คณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภาคสมทบ) 5 คน 
 
ตอนที ่2  ความคิดเห็น และการประเมินความพึงพอใจ  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการจดัทำ ช้ินงาน ที่เป็นการบูรณา
การความรู้ในวิชาชีวเคมี กับ “อาหารจีน” 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

- - 1 
(20%) 

2. ความรู้ที่ไดจ้ากการค้นควา้ และการร่วมมือในการ
จัดทำช้ินงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาด้วยตนเองใน
รายวิชานี ้

3 
(60%) 

1 
(20%) 

1 
(20%) 

- - 

3. สามารถเช่ือมโยง เนื้อหาที่ได้เรยีนมาในรายวิชานี้ กับ
เรื่องอาหาร 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

1 
(20%) 

- - 

4. ทัศนคติที่ดี ที่มีต่อรายวิชาท่ีเรยีน 3 
(60%) 

1 
(20%) 

- 1 
(20%) 

- 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชา และการบรูณา
การความรู้ทีเ่กี่ยวกับอาหาร 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

- 1 
(20%) 

- 

 ค่าความพึงพอใจท่ีมีต่อการบูรณาการ = {(5x3) + (4x1) + (2x1)} / 5 = 4.20 
 
 
ตอนที ่3   ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ไม่มี  
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8. ขั้นตอนและวิธีการบรูณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

8.1 คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเคมีได้ให้ความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลแก่นักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำเอกสาร/

แผ่นพับ/Electronic file โดยกำหนดให้อธิบายอาหารจีน กับสารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบ  

8.2 กำหนดเวลาให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจีน พร้อมทั้งใช้ความรู้ที่ได้จากเนื้อหารในรายวิชาชีวเคมีอธิบาย 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์และอธิบายคุณค่างทางอาหารที่ได้ วิเคราะห์ว่าอาหารจีนนั้นประกอบด้วยสารชีวโมเลกุลใดบ้าง 

8.3 กำหนดให้ส่งในตอนท้ายเทอมโดยส่งเป็นไฟล์มาที่  Microsoft Teams ห้อง BH2382 หลักชีวเคมี กลุ่ม 99 คณะ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภาคสมทบ)  

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 

1) ได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งงาน และส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบของนักศึกษาภายในกลุ่ม 

2) ได้มีการค้นคว้า สบืค้น แหล่งข้อมลู เปิดมมุมองเกี่ยวกับรายวิชาชีวเคมี ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 
1) เนื้อหาท่ีได้จากนักศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง เนื้อหาท่ีใช้สอน 

2) เปิดมุมมองใหม่ เกี่ยวกับเรื่องชีวโมเลกลุ กับการประยุกต์ใช้ทางด้าน ชีวเคมีของอาหาร (อาหารจีน) 

ประโยชน์ท่ีได้รับในดา้นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงการบูรณาการในการดำเนินงานครั้งตอ่ไป 

ไม่ม ี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา/หลักสูตรสำหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

เป็นเรื่องบูรณาการที่น่าสนใจ อาจเพิ่มความหลากหลายโดยการบูรณาการกับอาหารไทย หรืออาหารชาติอื่นๆ 

 

ลงช่ือ อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ 

(ประธานกลุม่วิชา เคมี/ประธานหลักสูตร) 

 
คำชี้แจง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 
2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่บูรณาการ เพื่อประชุม

พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยนำเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ นำแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของรายวิชาที่บูรณาการ 
หมายเหตุ :  

1. ระบุการบรูณาการได้ / หรือไม่ได้ ไว้ใน มคอ.5 
2. ส่ง มฉก.วท.032 มายังคณะ (ทั้งนี้ จะไดด้ำเนินการรวมรวบประชาสมัพันธ์ผ่าน website KM ของคณะ) 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก     

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู ้

ไม่ม ี ไม่ม ี

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร:  

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู ้

ไม่ม ี
 
 
 

ไม่ม ี
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หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1. ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: 
 # ไม่มี 
 

1.2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1:  
 # ไม่มี 
 
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน:  
 - ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
 - ไม่มี 

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา:  

 แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

# เนื้อหาส่วนของเมแทบอลิซึม ได้แก ่เมแทบอลิ
ซึมของกรดอะมิโน และภาพรวมของ
กระบวนการเมแทบอลิซึม ได้มกีารเพิ่มเนื้อหาที่
เก่ียวกับ biomedical correlation ในตอนท้าย
ของหัวข้อบรรยาย 
 
 

# เพิ่มเติมเนื้อหาของน้ำตาลเทียม และการใช้นำ้ตาลเทียม
ในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหา ผล
ของภาวะโรคฟีนิลคโีตนเูรีย ที่กระทบต่อกระบวนการเม
แทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
# อธิบายกลไก การรบกวนสมดลุของน้ำตาลที่ตบั เมื่อมีการ
บริภาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พร้อมลงลึกเรื่องกลไกที่
เก่ียวข้องกับการเกิดภาวะไขมันพอกตับ และตับแข็ง ใน
ผู้ป่วยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

 
2.  การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา:  
 # มีการเน้นในเรื่องคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เน้นย้ำให้นักศึกษามีความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเข้าเรียนในรายวิชาที่มีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เน้นย้ำเร่ืองความซื่อสัตย์ในการทำข้อสอบเมื่อมี
การประเมินผ่านระบบออนไลน์  
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3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป:  

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

# เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษาที่
เรียนในหัวข้อ เช่น เพิ่มการอภิปรายในชั้น
เรียนในหัวข้อ เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 
และ ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม 

ปีการศึกษา 1/2566 อาจารย์ในกลุ่มวชิาชีวเคมี ที่
รับผิดชอบสอนในรายวิชา BH2382 
หลักชีวเคมี  

 
 
 
 
 
 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:  
 - ไม่มี 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/กรรมการฯ กลุ่มวิชาเคมี (ชีวเคมี) 
ลงชื่อ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล 
วันที่รายงาน 3 มกราคม 2566 
            
ชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน/เลขานุการกลุ่มวิชาเคมี (ชีวเคมี) 
ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 
วันที่รายงาน 3 มกราคม 2566 
  
ชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน/กรรมการฯ กลุ่มวิชาเคมี (ชีวเคมี) 
ลงชื่อ อาจารย์ ศรมน  สุทิน 
วันที่รายงาน 3 มกราคม 2566 
 
ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ลงชื่อ อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์) 
วันที่รายงาน 3 มกราคม 2566 
 


