
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย์                                                      คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๒๖                                                                                 ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๑  
 

 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 226  Integrated Veterinary Biochemistry 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๔.๑.๑ ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๔-๘๘๘๒   E-mail : boonrat.cha@mahidol.edu  
๔.๑.๒ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท ์๐๘๙-๖๑๐-๔๙๕๔   E-mail : shutipen.bur@mahidol.edu  
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   

๔.๒.๑ ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
 โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๔-๘๘๘๒  E-mail : boonrat.cha@mahidol.edu 
๔.๒.๒ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๑๐-๔๙๕๔  E-mail : shutipen.bur@mahidol.edu 
 ๔.๒.๓ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

 โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๗-๖๑๗๓   E-mail : waraphan.ton@mahidol.edu 
๔.๒.๔ ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

  โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๓๔-๓๖๕๙   E-mail : sivapong.sun@mahidol.ac.th 
๔.๒.๕ ผศ.ดร.ปารณีย์ ญาติมาก   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
 โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๖-๗๑๘๑  E-mail : paranee.yat@mahidol.edu 
๔.๒.๖ อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศพัท์ ๐๘๙-๖๗๓-๘๔๙๐  E-mail : kripitch.sut@mahidol.edu  
  
          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

mailto:boonrat.cha@mahidol.edu
mailto:boonrat.cha@mahidol.edu
mailto:waraphan.ton@mahidol.edu
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    ๒  

 

 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 

   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

- 
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา สามารถอธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่งอิเล็กตรอน

และออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน ดีเอ็นเอ 
ความสัมพันธ์ และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจอธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟ

รีเลชัน 
๒.๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบ

ไนโตรเจน และดีเอ็นเอ 
๒.๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม  
 

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

๑.  CLO1  อธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน  
๒.  CLO2  อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน และดีเอ็นเอ  
๓.  CLO3  อธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม      
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    ๓  

 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) อุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน กระบวนการเมแทบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน ดีเอ็นเอ ความสัมพันธ์ และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิ
สม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 

(ภาษาอังกฤษ) Thermodynamics, electron transport chain, oxidative phosphorylation; metabo-
lism of carbohydrate, lipid, and nitrogenous compounds; DNA, the integration 
and regulation of metabolisms, the integration of veterinary biochemistry 
knowledge  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐ - ๖๐ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ)  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน  
๒.  CLO2  อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน และดีเอ็นเอ  
๓.  CLO3  อธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม      
๔.  CLO4  บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 
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    ๔  

 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 

บรรยาย 
สัมมนา 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO2 

บรรยาย 
สัมมนา 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO3 

บรรยาย 
สัมมนา 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

CLO4 
สัมมนา 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
กิจกรรม  
ในชั้น
เรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ Bioenergetics และหลักการเมแทบอลิซึม  I ๒ 
 

สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

๒ Bioenergetics และหลักการเมแทบอลิซึม  II 
เมแทบอลิซึม ของนิวคลโีอไทด์ I 

๑ 
๑ 

 สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

๓ เมแทบอลิซึม ของนิวคลโีอไทด์ II ๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
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    ๕  

 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
๔ เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต  I ๒  สื่อการสอน power 

point 
ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๕ เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต  II ๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๖ เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต III ๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๗ เมแทบอลิซึม ของสารกลุม่ไนโตรเจน I ๒  สื่อการสอน power 
point 

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๘ เมแทบอลิซึม ของสารกลุม่ไนโตรเจน II ๒  สื่อการสอน power 
point 

รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 

๙ เมแทบอลิซึม ของไขมัน I ๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๑๐ เมแทบอลิซึม ของไขมัน II ๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๑๑ เมแทบอลิซึม ของไขมัน III 
ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม และ
กระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม I 

๑ 
๑ 

 สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

๑๒ ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม และ

กระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม II 

๒  สื่อการสอน power 
point 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
 

๑๓ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทาง

สัตวแพทย์ I 

๒  การน าเสนอ ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ ์
ผศ.ดร.ปารณีย ์
อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ ์
 

๑๔ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทาง

สัตวแพทย์ II 

๒  การน าเสนอ  

๑๕ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทาง

สัตวแพทย์ III 

๒  การน าเสนอ  

                  รวม ๓๐    
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๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การขนส่ง

อิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๓ 
๑๕ ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย ๒ 

CLO2 อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึม ของ

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน และดเีอ็นเอ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๕๖  

๖๐ ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย ๔ 

CLO3 อธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการควบคุมเม

แทบอลิซึม  

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๓ ๑๕ 
ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย ๒ 

CLO4 บูรณาการองค์ความรู้ใหมท่ี่เกี่ยวกับชีวเคมีทางสัตว

แพทย ์

ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย ๓ ๑๐ 
การน าเสนอ ๗ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. สอบข้อเขียน  คิดเป็น  ร้อยละ      90 แบ่งเป็น 
  13.1.1 สอบกลางภาค  ร้อยละ 60 
  13.1.2 สอบปลายภาค  ร้อยละ 30 
 2. สัมมนา  คิดเป็น  ร้อยละ      10 
  รวม    ร้อยละ 100 
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 (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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติง านเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (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. 
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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. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) Ingvartsen KL, Andersen JB. Integration of metabolism and intake regulation: a review focusing 

on periparturient animals. Journal of dairy science. 2000 Jul 1;83(7):1573-97. 
๒) Meijer AJ, Dubbelhuis PF. Amino acid signalling and the integration of metabolism. Biochemi-

cal and biophysical research communications. 2004 Jan 9;313(2):397-403. 
๓) Schropp DM, Kovacic J. Phosphorus and phosphate metabolism in veterinary patients. Jour-

nal of Veterinary Emergency and Critical Care. 2007 Jun;17(2):127-34. 
 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา
ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา บูรณาการชีวเคมีทาง

สัตวแพทย์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๖ R    R    

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                            ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บณัฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย์                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๒๖                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๐  

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๖ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ โซ่การ

ขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอส
โฟรีเลชัน 

๑.๒        

CLO2 อธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึม ของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบ
ไนโตรเจน และดีเอ็นเอ 

๑.๒        

CLO3 อธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการ
ควบคุมเมแทบอลิซึม  

๑.๒        

CLO4 บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกี่ยวกับ
ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ 

๑.๒    ๕.๒ 
๕.๔ 

   

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อ
บริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้านสัตว
แพทยศาสตร์ประยุกต์โดยยึดถือ
หลักจริยธรรมการวิจัย 

๕.๒ วิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพ่ือน ามาแก้ปัญหาโจทย์
วิจัยได้ 

๕.๔ น าเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                            ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บณัฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย์                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๒๖                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๑  

 

 

ตารางเรียนรายวิชา บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส 226 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าภาค การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
จัดการเรียนการสอน ณ ตึกการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น 3 

 

ล าดับ
ที ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. 4 มกราคม 2564 12.40 - 14.30 น. Bioenergetics และหลักการเมแทบอลิซึม  I ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
2. 11 มกราคม 2564 12.40 - 13.30 น. 

13.40 – 14.30 น. 
Bioenergetics และหลักการเมแทบอลิซึม  II 
เมแทบอลิซึม ของนิวคลโีอไทด์ I 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

3. 18 มกราคม 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของนิวคลโีอไทด์ II ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์

4. 25 มกราคม 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต I ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
5. 1 กุมภาพันธ์ 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต  II ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
6. 8 กุมภาพันธ์ 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของคารโ์บไฮเดรต  III ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

7. 15 กุมภาพันธ์ 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของสารกลุม่ไนโตรเจน I รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
8. 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของสารกลุม่ไนโตรเจน II รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
   สอบกลางภาค  

9. 8 มีนาคม 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของไขมัน I ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

10. 15 มีนาคม 2564 12.40 - 14.30 น. เมแทบอลิซึม ของไขมัน II ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
11. 22 มีนาคม 2564 12.40 - 13.30 น. 

13.40 – 14.30 น. 
เมแทบอลิซึม ของไขมัน III 
ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม และกระบวนการ
ควบคุมเมแทบอลิซึม I 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

12. 29 มีนาคม 2564 12.40 - 14.30 น. ความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม และกระบวนการ
ควบคุมเมแทบอลิซึม II 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์

13. 5 เมษายน 2564 12.40 - 14.30 น. บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทางสัตว
แพทย์ I 

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ ์
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ 
ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ ์
ผศ.ดร.ปารณีย ์
อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ ์

14. 19 เมษายน 2564 12.40 - 14.30 น. บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทางสัตว
แพทย์ II 

15. 26 เมษายน 2564 12.40 - 14.30 น. บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกบัชีวเคมีทางสัตว
แพทย์ III 

   สอบปลายภาค  

 


