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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย สพปส ๒๒๔  ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA ๒๒๔  Veterinary Biochemistry 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๓ (๓-๐-๖)       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ o ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ (บังคับ) 
 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
     ๔.๑.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๗-๖๑๗๓  E-mail : waraphan.ton@mahidol.edu  
     ๔.๑.๒ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๑๐-๔๙๕๔  E-mail : shutipen.bur@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
     ๔.๒.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๗-๖๑๗๓ E-mail : waraphan.ton@mahidol.edu   
     ๔.๒.๒ ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๔-๘๘๘๒  E-mail : boonrat.cha@mahidol.edu  
     ๔.๒.๓ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๑๐-๔๙๕๔ E-mail : shutipen.bur@mahidol.edu 
          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  
 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓ 
 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 สพปส   ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวเคมีเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการ
วินิจฉัยโรคและการรักษาทางการสัตวแพทย์ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและ

โปรตีน เอนไซม์ ไขมัน กรดนิวคลีอิก  
๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ ไขมัน กรดนิวคลีอิก  
๒.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจความผิดปกติและโรคที่เกิดจากโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ ไขมัน กรดนิวคลีอิก 
๒.๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและ

โปรตีน เอนไซม์ ไขมัน กรดนิวคลีอิก ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  
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    ๓  
 

 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  ระบโุครงสร้างสารชีวโมเลกุล และอธิบายคุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 
๒.  CLO2  อธิบายคุณสมบัติ การทำงานของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต  
โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์ และ กรดนิวคลีอิก  
๓.  CLO3  อธิบายหลักอณูพันธุศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์    
๔.  CLO4  อธิบายความเกี่ยวพันของสารชีวโมเลกุล และธาตุอันสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค 
๕.  CLO5  อธิบายการทำงานของเอนไซม์ ได้แก่ อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ จลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ และสกัดและทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

   โครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติและโรคที่เก่ียวข้องกับ น้ำ อิเล็กโทรไลต์ 
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ ไขมัน กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร่ธาตุ เทคนิคทางอณูชีววิทยา 
และชีวเคมีคลินิก 
   Structures, functions, physical and chemical properties; abnormality and related diseas-
es of water, electrolyte, carbohydrate, amino acid and protein, enzymes, lipid, nucleic acids, 
vitamins and minerals; molecular biology techniques, and clinical biochemistry  
 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ๐ ๙๐ 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ) 
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    ๔  
 

 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  ระบโุครงสร้างสารชีวโมเลกุล และอธิบายคุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 
๒.  CLO2  อธิบายคุณสมบัติ การทำงานของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  
กรดอะมิโน เอนไซม์ และ กรดนิวคลีอิก  
๓.  CLO3  อธิบายหลักอณูพันธุศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์    
๔.  CLO4  อธิบายความเกี่ยวพันของสารชีวโมเลกุล และธาตุอันสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค 
๕.  CLO5  อธิบายการทำงานของเอนไซม์ ได้แก่ อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ จลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ และสกัดและทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

 
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO4 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO5 บรรยาย สอบข้อเขียน 
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    ๕  
 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ น้ำ และสมดุลกรด-ด่าง ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
 

๒ คาร์โบไฮเดรต I ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

๓ คาร์โบไฮเดรต II ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

 
๔ กรดอะมโิน  ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 

point, VDO, สื่อออนไลน ์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
 

๕ โปรตีน I ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

 
๖ โปรตีน II 

เอนไซม์ I 
๑ 
๒ 

- บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๗ เอนไซม์ II ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

 
๘ วิตามินและแร่ธาตุ  ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 

point, VDO, สื่อออนไลน ์
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๙ กรดนิวคลีอิก I  ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
 

๑o กรดนิวคลีอิก II  ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
 

๑๑ ไขมัน I ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๑๒ ไขมัน II ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๑๓ ชีวเคมีของเลือดและ
เอนไซม์ที่มคีวามสำคัญต่อ
การทำงานของตับและไต 

๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๑๔ เทคนิคทางอณูชีววิทยา ๓ - บรรยาย การใช้กรณีศึกษา/ power 
point, VDO, สื่อออนไลน ์

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

                  รวม ๔๒ -   
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๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 ระบโุครงสร้างสารชีวโมเลกุล 
และอธิบายคุณสมบัติทางเคมี หน้าที่
ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๒๒ 

๒๕ รายงานกลุ่ม ๓ 

CLO2 อธิบายคุณสมบัติ การทำงาน
ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ 
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะ
มิโน เอนไซม์ และ กรดนิวคลีอิก 

สอบข้อเขียน: MCQ ๓๗ ๔๐ 

รายงานกลุ่ม ๓ 

CLO3 อธิบายหลักอณูพันธุศาสตร์ 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทาง
สัตวแพทย์    

สอบข้อเขียน: MCQ ๕ ๕ 

  

CLO4 อธิบายความเกี่ยวพันของสาร
ชีวโมเลกุล และธาตุอันสัมพันธ์ต่อ
การเกิดโรค 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๘ ๒๐ 

รายงานกลุ่ม ๒ 

CLO5 อธิบายการทำงานของเอนไซม์ 
ได้แก่ อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วย
เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 
และสกัดและทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๘ ๑๐ 

รายงานกลุ่ม ๒ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ชวีเคมีทางสัตวแพทย์                                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา     สพปส  ๒๒๔                                                                         ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๗  
 

 

 1. สอบข้อเขียน  คิดเป็น  ร้อยละ 92.4 แบ่งเป็น 
  1.1 สอบกลางภาค  ร้อยละ  46.2 

1.2 สอบปลายภาค  ร้อยละ 46.2 
 2.  ส่งงาน  คิดเป็น  ร้อยละ 7.6 
(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 

ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้อง

มีการสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML, editors. Clinical biochemistry of domestic animals. Academic 

press; 2008 Sep 4. 
๒) Kerr MG. Veterinary laboratory medicine: clinical biochemistry and haematology. John Wiley & 

Sons; 2008 Apr 15. 
๓) Nelson DL and Cox MM. Lehninger Principles of biochemistry 7th ed. New York: W.H. Free 

man and company; 2017. 

๔) Rodwell V, Bender D, Botham KM, Kennelly PJ, Weil PA. Harpers illustrated biochemistry 30th 
edition. McGraw Hill Professional; 2015 Mar 22. 

๕) Boyer RF. Concepts in biochemistry. Wiley; 2006. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
๒.๑ ประดิฐ สุคนธวารินทร์. เอนไซม์. ใน: พัชรี บุญศิริ, เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์, อุบล ชาอ่อน และ ปีติ ธุวจิตต์ 
(บรรณาธิการ) ตำราชีวเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2551. หน้า 115-31. 
๒.๒ อาภัสสรา ชูเทศะ. เอนไซม์. ใน: อาภัสสรา ชูเทศะ (บรรณาธิการ) ชีวเคมี ชีวโมเลกุล. พิมพ์ครั้งที่ 4. 
กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551. หน้า 52-81. 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้   ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ชวีเคมีทางสัตวแพทย์                                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา     สพปส  ๒๒๔                                                                         ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๐  
 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพสป ๒๒๔ R        

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๔ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ระบุโครงสร้างสารชีวโมเลกุล 
และอธิบ ายคุณ สมบั ติ ท างเคมี  
หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 

๑.๒        

CLO2 อธิบายคุณสมบัติ การทำงาน
ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่  
ไขมั น  ค าร์ โบ ไฮ เด รต  โป รตี น 
กรดอะมิ โน  เอนไซม์  และ กรด
นิวคลีอิก 

๑.๒        

CLO3 อธิบายหลักอณูพันธุศาสตร์ 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทาง
สัตวแพทย์    

๑.๒        

CLO4 อธิบายความเกี่ยวพันของ
สารชีวโมเลกุล และธาตุอันสัมพันธ์
ต่อการเกิดโรค 

๑.๒        

CLO5 อ ธิ บ าย ก ารท ำ งาน ข อ ง
เอน ไซ ม์  ได้ แ ก่  อั ต ร า เร็ ว ข อ ง
ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ เ ร่ ง ด้ ว ย เอ น ไซ ม์  
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ และสกัด
และทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 

๑.๒        

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ชวีเคมีทางสัตวแพทย์                                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา     สพปส  ๒๒๔                                                                         ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๑  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 
๑.๒วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
 

 
ตารางเรียนรายวิชา หลักชีวเคมีทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส 224 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจำภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
1. 11 สิงหาคม 2564 9.40 – 12.30 น. น้ำ และสมดลุกรด-ด่าง ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
2. 18 สิงหาคม 2564 9.40 – 12.30 น. คาร์โบไฮเดรต I ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
3. 19 สิงหาคม 2564 12.40 – 15.30 น. คาร์โบไฮเดรต II ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

4. 25 สิงหาคม 2564 9.40 – 12.30 น. กรดอะมโิน  ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
5. 26 สิงหาคม 2564 12.40 – 15.30 น. โปรตีน I ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

6. 1 กันยายน 2564 9.40 – 10.30 น. 
10.40 – 12.30 น. 

โปรตีน II 
เอนไซม์ I 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

7. 2 กันยายน 2564 12.40 – 15.30 น. เอนไซม์ II  รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

8. 8 กันยายน 2564 9.40 – 12.30 น. วิตามินและแร่ธาต ุ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
9. 9 กันยายน 2564 *13.40 – 16.30 น. กรดนิวคลีอิก I  ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

10. 15 กันยายน 2564 9.40 – 12.30 น. กรดนิวคลีอิก II  ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
11. 16 กันยายน 2564 12.40 – 15.30 น. ไขมัน I รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
12. 22 กันยายน 2564 9.40 – 12.30 น. ไขมัน II รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
13. 23 กันยายน 2564 12.40 – 15.30 น. เทคนิคทางอณูชีววิทยา  ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ 

14. 29 กันยายน 2564 9.40 – 12.30 น. ชีวเคมีของเลือดและเอนไซม์ที่มีความสำคญัต่อ
การทำงานของตับและไต 

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

 30 กันยายน 2564 12.40 – 15.30 น. สอบกลางภาค  

 6 ตุลาคม 2564 9.40 – 12.40 น. สอบปลายภาค  
 

* เนื่องจากมพิีธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ 


