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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา  ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
ภาควชิาชีวเคม ี

คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

2. จ านวนหน่วยกติ 

 บรรยายและปฏิบติัการ 2 หน่วยกิต   2(1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวภาพการแพทย ์  
ประเภทรายวชิาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ  
อาจารยผ์ูส้อน:   รศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ 
             รศ.ดร.วาสนา สุขมุศิริชาติ 

             ผศ.ดร.สุรพงษ ์พินิจกลาง 
             อ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ ์

   อ.ดร.สุพตัรา อารีกิจ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที ่1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี   
8. สถานทีเ่รียน 

ตึก 15 ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

ตุลาคม 2557  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหนิ้สิตมีความสามารถในการสืบคน้และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชชี้วสารสนเทศศาสตร์ 
รวมถึงมีประสบการณ์ในการฝึกหดัท าปฎิบติัการจริงในห้องทดลองสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและวธีิการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบังานวจิยัท่ีศึกษา 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหนิ้สิตไดน้ าความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการศึกษา ไปใชใ้นการคน้ควา้ ศึกษา งานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งทางดา้นอณูชีววทิยาและชีวภาพการแพทยไ์ดอ้ยา่งลุ่มลึกมากข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
การสืบคน้ขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัโมเลกุลเพื่อววิฒันาการ การเปรียบเทียบยนีหรือโปรตีน การ
ท านายโครงสร้างระดบัทุติยภูมิของโปรตีน การศึกษาดา้นโปรติโอมิกส์ protein molecular modeling และ
การศึกษาดา้นววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ การออกแบบยา เป็นตน้ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
    บรรยาย 16 ชัว่โมง และปฎิบติัการและชัว่โมงคน้ควา้ดว้ยตนเอง 30 ชัว่โมง   
3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง  
 

4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ จ านวน 3 สัปดาห์  

 

  

รายวชิา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และ
ผู้รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชค  621     ชีวสารสน
เทศศาสตร์ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. มีความรู้ชีวภาพการแพทยแ์บบบูรณาการควบคู่
ไปกบัการเนน้ความรู้เฉพาะสาขา ท าใหบ้ณัฑิต
ท่ีจบออกไปมีความสามารถในการสอนแบบ
ใหม่ท่ีเนน้บูรณาการและปัญหาเป็นแกน 

รวมทั้งงานวิจยัทางดา้นชีวภาพการแพทยแ์บบ
บูรณาการ 

2. มีทกัษะในการส่ือสารและเขียนงานวจิยัเป็น
ภาษาองักฤษ 

 

 

3. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1. มีการสอนและประเมินผลรายวชิาชีวภาพ
การแพทยท่ี์เป็นแบบบูรณาการ และก าหนดให้
นิสิตเรียนวชิาเอกของแต่ละสาขา นอกจากน้ียงัจดั
ใหมี้วชิาสัมมนาท่ีบูรณาการสาขาวชิาต่างๆ 

 

 

2. ก าหนดใหนิ้สิตเสนอสัมมนา เขียนวทิยานิพนธ์ 
เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งก าหนดใหนิ้สิตตีพิมพ์
เผยแพร่งานวจิยัในวารสารนานาชาติเพื่อการจบ
การศึกษา 

3. ก าหนดใหนิ้สิตเรียนรายวชิาหลกัการสอนและ
การประกนัคุณภาพ 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. มีความรับผดิชอบในการเรียน 
(ซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลา ถูก
กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 

และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

2. มีจริยธรรมในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น (เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได)้ และส่งเสริมให้
ผูอ่ื้นปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม
และจริยธรรมอยา่สม ่าเสมอ 

 

3. มีจริยธรรมในการวิจยั ไม่คดัลอก

1. มีการสอนสอดแทรกและ
มอบหมายงานในรายวชิา
ต่างๆ รวมทั้งรายวชิาสัมมนา 
ท่ีปลูกฝังหลกัคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้ก่นิสิต 

2. มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่ม 
และเสริมประสบการณ์จาก
การท าวจิยัโดยการน าปัญหา
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
การวจิยัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

3. มีการสอนจริยธรรมในการ

1. สังเกตและใหค้ะแนนจาก
พฤติกรรมการแสดงออก
และการแสดงความคิดเห็ 

 

 

2. ประเมินจากความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย สอบถามจาก
เพื่อนร่วมงาน 

 

 

 

3. การแสดงความคิดเห็นใน
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ผลงานของผูอ่ื้น 

 

วจิยัในรายวชิา Principles of 

health science research  

การตอบค าถาม พฤติกรรม
การแสดงออกขณะท างาน
วจิยั 

 

2.2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึ ก ซ้ึ ง ใ น เ น้ื อ ห า ห ลั ก ข อ ง
สาขาวิชาชีวภาพการแพทยไ์ดแ้ก่ 
กายวภิาคศาสตร์  
จุลชีววทิยา ชีวเคมี เภสัชวทิยา  
พยาธิวทิยา สรีรวทิยา 

2. มีความรู้เขา้ใจในศาสตร์ชีวภาพ
การแพทย์แบบบูรณาการทั้งเชิง
กวา้งและเชิงลึก 

3. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างนวตักรรมหรือองค์
ความรู้ใหม่จากการวจิยั 

4.  สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ี
เป็นแก่นของสาขาวชิาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาท่ีมีเน้ือหา
ชีวภาพการแพทยท์ั้งแบบบูรณา
การและเนน้แต่ละสาขาวชิา โดย
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่ 

- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น วเิคราะห์ วิจารณ์ และ
อภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาคน้ควา้ แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือ
สารสนเทศ และน าเสนอความรู้ 
- การเรียนรู้โดยใชบ้ทวเิคราะห์
ทางวชิาการเป็นฐาน 

- การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอกท่ีมีศกัยภาพ
และเป็นผูน้ าทางสาขาวชิา 
- การประชุมสัมมนา/ประชุม
วชิาการในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

- วางแผนงานวิจยั ลงมือปฏิบติั 
รายงานและเผยแพร่งานวจิยัใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติไดด้ว้ย
ตนเอง 

ก าหนดรูปแบบการประเมินให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะรายวชิา 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลการศึกษา
และผลการน าเสนอ 

- การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
การเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตโดยนิสิต  
- มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการจากงานวิจยัในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในระดบัประเทศและ
นานาชาติ 
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2.3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. สามารถใชค้วามรู้ทั้งทางดา้น

ทฤษฎีและปฏิบติัน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์
ประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ท่ี
ซบัซอ้นและแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. สามารถวจิารณ์งานวจิยัทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัได้
อยา่งมีเหตุผลและลึกซ้ึง 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวจิยั
และทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้
ความเขา้ใจใหม่อยา่งสร้างสรรค ์
โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ 

 

-  เนน้การสอนให้นิสิตรู้จกัคิด
วเิคราะห์บูรณาการและ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความรู้ต่างๆ 

ผา่นการท ารายงาน และงานท่ี
มอบหมายในวชิาต่างๆ 

- เนน้การสอนใหฝึ้กคิด
ประเด็นปัญหาและความส าคญั
ของปัญหาต่างๆ โดยใชค้วามรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมา
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั
ท่ีมีความซบัซอ้น โดยผา่นการ
เสนอหวัขอ้ปริญญานิพนธ์อยา่ง
ถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยั 
- เนน้ความส าคญัในการเก็บ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพื่อการ
วเิคราะห์และสังเคาระห์อยา่งมี
เหตุผลและอยูบ่นพื้นฐานของ
ขอ้มูลท่ีท าวจิยั ผา่นการท า
ปริญญานิพนธ์  

ประเมินในการวเิคราะห์
ประเด็นปัญหาโดยใช ้

- ขอ้สอบ/การซกัถาม/การ
สังเกตการปฏิบติั 

- ผลการท ารายงาน และงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตโดยนิสิต  
- การสอบเคา้โครงปริญญา
นิพนธ์  

- การรายงานความกา้วหนา้
ของงานวจิยั  
- การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ์ 
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2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2. พฒันาทกัษะในการสร้าง
สัมพนัธภาพและการท างานเป็น
กลุ่มระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

3. พฒันาความเป็นผูน้ าทางวชิาการ
และวชิาชีพในระดบัองคก์ร 
 

- จดักิจกรรมกลุ่มและ
มอบหมายรายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นทางวชิาการ 

- ฝึกคิดวเิคราะห์การแกปั้ญหา
กลุ่มร่วมกนั  

- ฝีกความเป็นผูน้ าและสร้าง
สัมพนัธ์ในการท ากิจกรรม
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

ท าการประเมินหวัขอ้ทั้ง 3 

โดยอาจารย ์และโดยนิสิต
ประเมินตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 

- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
ในการเรียนและการท างาน
วจิยั 

- จากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตระหวา่ง
บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผูน้ าของกลุ่ม  
2.5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ 

เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. พฒันาทกัษะในการส่ือสาร
ภาษาไทยและภาษาองักฤษทั้ง
ทางดา้นการพดู  การฟัง  การแปล  
การเขียน  และการใชภ้าษาองักฤษ
ในการน าเสนอผลงานวจิยั 

2. พฒันาทกัษะในการใชส้ารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลและส่ือสาร 

3. เรียนรู้สถิติในการท าวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล 
โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติท่ี
เหมาะสม  

4. พฒันาทกัษะในการน าเสนอ
รายงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ในการส่ือสารกบักลุ่มบุคคลในวงการ
วชิาการและบุคคลทัว่ไป 

1.โดยการท ารายงานและน าเสนอ
ในชั้นเรียนโดยใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2.ส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.จดัการเรียนการสอนเพื่อเสริม
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และ
สถิติ  
4.จดัการเรียนการสอนรูปแบบ
ต่างๆในการน าเสนอรายงาน 
พร้อมกบัการใหข้อ้เสนอแนะใน
การน าเสนอความรู้ทางวชิาการแก่ 
บุคคลทัว่ไป 

ประเมินจากผลการท า
รายงาน การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย และการ
น าเสนองานท่ีไดรั้บ
มอบหมายโดยใชส่ื้อและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์/วนัที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 

จ านวน ชม กจิกรรม 
การเรียนการ

สอน 
ส่ือที่ใช้ บรรยาย ปฏิบัติการ Self 

study 
11 กนัยายน 
2560 

9.00-
10.00 

Introduction to 
bioinformatics  
Lecture 1:  
Data retrieving from data 
base 

รศ. ดร.โกสุม  
จนัทร์ศิริ 

1   ให้ค  าแนะน า
วตัถุประสงค ์
ของรายวิชา 
การจดัการ
รายวิชา การ
ประเมินผล
ของรายวิชา 
บรรยาย 1 

เอกสาร
ประมวล
รายวิชา 
Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

10.00-
12.00 

ปฏิบติัการ 1:  
Data retrieving from data 
base 

รศ. ดร.โกสุม 
จนัทร์ศิริ 

 2  ฝึกปฎิบติัการ 
1 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

Self study:  
Data retrieving from data 
base 

   3 คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง และ
ท างานท่ี
ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

12 กนัยายน 
2560 

9.00-
10.00 

Lecture 2:  
FASTA, Blast, alignment, 
SNPs  

รศ.ดร.วาสนา 
สุขมุศิริชาติ 

1   บรรยาย 2 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

10.00-
12.00 

ปฏิบติัการ 2:  
FASTA, Blast, DNA and 
amino acid alignment,  

รศ.ดร.วาสนา 
สุขมุศิริชาติ 

 2  ฝึกปฎิบติัการ 
2 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
14.00 
 

Lecture 3:  
Primer design 

ดร.สุพตัรา  
อารีกิจ 

1   บรรยาย 3 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

14.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 3:  
Primer design 

ดร.สุพตัรา  
อารีกิจ 

 2  ฝึกปฎิบติัการ 
3 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 
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14 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

Lecture 4: 
Molecular phylogenetic 
analysis 

รศ. ดร.โกสุม 
จนัทร์ศิริ 

1   บรรยาย 3 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 4:  
Molecular phylogenetic 
analysis 

  3  คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง และ
ท างานท่ี
ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

15 กนัยายน 
2560 

9.00-
11.00 

Lecture 5:  
Phylogenetic analysis 
(MEGA 4) 
 

ดร.สุพตัรา  
อารีกิจ 

2   บรรยาย 4 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล  

11.00-
15.00 

ปฏิบติัการ 5:  
Phylogenetic analysis 
(MEGA 4) 

ดร.สุพตัรา  
อารีกิจ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
3 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

15.00-
16.00 

Self study:  
Phylogenetic analysis 
(MEGA 4) 

ดร.สุพตัรา  
อารีกิจ 

  1 คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง และ
ท างานท่ี
ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

18 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

Lecture 6:  
Phylogenetic analysis 
(BAYES) 

ดร.มนตรี  
ยะสาวงษ ์

3   บรรยาย 5 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 6:  
Phylogenetic analysis 
(BAYES) 

ดร.มนตรี  
ยะสาวงษ ์

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
4 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

19 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

Lecture 7:  
Genome project, data mining 
and analysis 

ดร.มนตรี  
ยะสาวงษ ์

3   บรรยาย 6 Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 7:  
Phylogenetic analysis 
(MEGA 4 and BAYES) 

ดร.มนตรี  
ยะสาวงษ ์

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
5 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 
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20 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

Lecture 8: 
- 3D structure prediction of 

proteins (Homology 
Modeling) 
- Protein Modeling  
- Protein-Protein docking 
- Structure-based  drug 

design and development   

ผศ. ดร.  
สุรพงษ ์ 
พินิจกลาง 

3   บรรยาย 7  Power point 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 8:  
3D structure prediction of 
proteins 

ผศ. ดร.  
สุรพงษ ์ 
พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
6 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

21 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

ปฏิบติัการ 8:  
Protein Modeling 

ผศ. ดร.  
สุรพงษ ์ 
พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
7 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

13.00-
16.00 

ปฏิบติัการ 8:  
Structure-based  drug design 

ผศ. ดร.  
สุรพงษ ์ 
พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 
8 

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

22-28  
กนัยายน 2560 

9.00-
16.00 

Self-study and paper 
assignment discussion 

รศ. ดร.โกสุม 
จนัทร์ศิริ 
รศ.ดร.วาสนา 
สุขมุศิริชาติ 

 15 6 การเรียนแบบ
ทีม  

คอมพิวเตอร์
ส าหรับใชส้อน
การคน้หา
ขอ้มูล 

29 กนัยายน 
2560 

9.00-
12.00 

น าเสนอผลงานและการ
ทบทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิ 

  3  น าเสนอ
ผลงานปาก

เปล่า 

Power point 
คอมพิวเตอร์ 

รวม 15 45 10   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินการเขา้เรียนตรงเวลา  5% 

ดา้นความรู้ ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมาย  80% 

ดา้นทกัษะทางปัญญา ประเมินจากความสามารถในการ
ตดัสินใจและการแกปั้ญหาในระหวา่ง
การฝึกปฎิบติัการ 

5% 

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัการ 5% 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมาย 5% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เนน้การคน้หาจากฐานขอ้มูลจริง  โดยการฝึกหดัเขา้สู่ฐานขอ้มูลทางดา้นชีวสารสนเทศจริงท่ีมี  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

มีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวชิาโดยนิสิตทั้งภาพรวมของรายวชิาและการสอนของ
อาจารยแ์ต่ละคน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใชแ้บบประเมิน  
3. การปรับปรุงการสอน 

มีการปรับเน้ือหาในรายวชิาตามหวัขอ้ต่าง ๆท่ีระบุไว ้ใหท้นัสมยัข้ึน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
จดัใหมี้การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิหลงัจบการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณ์ตามท่ีระบุ

ไวใ้นแผนการสอน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
มีการปรับเพิ่มเติมกระบวนการเรียนการสอน “การเรียนแบบเป็นทีม”  และจะน าผลการประเมินท่ี

ไดจ้ากนิสิตมาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 


