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รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร ์

มคอ.5 

ภาควิชา หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

ไม่มี 

3. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบ  อาจารยผู์ส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ  

อาจารย์ผู้สอน 

 

ลาํดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 

1.  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ ชีวเคมี 

2.  รศ.ดร.วาสนา สขุุมศิริชาติ ชีวเคมี 

3.  ผศ.ดร.สรุพงษ์ พินิจกลาง ชีวเคมี ม.หอการค้า 

4.  อ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์ ชีวเคมี คณะเภสชัศาสตร์  มหิดล 

5.  อ.ดร.สพัุตรา อารีกจิ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
             

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้องประชุมภาควิชาชีวเคมี ช้ัน 6 อาคารพรีคลินิก (ตึก 15) คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
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หมวดที ่2 การจดัการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์/วนัที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 

จํานวน ชม กจิกรรม 

การเรียนการ

สอน 
ส่ือที่ใช้ 

บรรยาย ปฏิบัติการ Self 

study 

สปัดาห์ท่ี 1 

28 มค 2559 

9.00-

10.00 

Introduction to 

bioinformatics  

Lecture 1:  

Data retrieving from data 

base 

รศ. ดร.โกสุม  

จนัทร์ศิริ 

1   ให้คาํแนะนาํ

วตัถุประสงค ์

ของรายวิชา 

การจดัการ

รายวิชา การ

ประเมินผล

ของรายวิชา 

บรรยาย 1 

เอกสาร

ประมวล

รายวิชา 

Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

10.00-

13.00 

ปฏิบติัการ 1:  

Data retrieving from data 

base 

รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

1 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

14.00-

16.00 

Self study 1:  

Data retrieving from data 

base 

   2 คน้ควา้ดว้ย

ตนเอง และ

ทาํงานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 2 

4 กพ 2559 

9.00-

10.00 

Lecture 2:  

FASTA, Blast, alignment, 

primer design  

รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

1   บรรยาย 2 Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

10.00-

13.00 

ปฏิบติัการ 2:  

FASTA, Blast, DNA and 

amino acid alignment, 

primer design 

รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

2 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

14.00-

16.00 

Self study 2:  

FASTA, Blast, DNA and 

amino acid alignment, 

primer design 

   2 คน้ควา้ดว้ย

ตนเอง และ

ทาํงานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 3 

11 กพ 2559 

9.00-

12.00 

Lecture 3: 

 Molecular phylogenetic 

analysis 

รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

3   บรรยาย 3 Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 
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13.00-

16.00 

Self study 3:  

Molecular phylogenetic 

analysis 

   3 คน้ควา้ดว้ย

ตนเอง และ

ทาํงานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 4 

18 กพ 2559 

9.00-

11.00 

Self study 4 :  

Phylogenetic analysis 

(MEGA 4) 

   2 คน้ควา้ดว้ย

ตนเอง และ

ทาํงานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

11.00-

15.00 

ปฏิบติัการ 3:  

Phylogenetic analysis 

(MEGA 4) 

ดร.สุพตัรา  

อารีกิจ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

3 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

15.00-

16.00 

Lecture 4:  

Phylogenetic analysis 

(MEGA 4) 

ดร.สุพตัรา  

อารีกิจ 

1   บรรยาย 4 Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 5 

25 กพ 2559 

9.00-

12.00 

Lecture 5:  

Phylogenetic analysis 

(BAYES) 

ดร.มนตรี  

ยะสาวงษ์ 

3   บรรยาย 5 Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

13.00-

16.00 

ปฏิบติัการ 4:  

Phylogenetic analysis 

(BAYES) 

ดร.มนตรี  

ยะสาวงษ์ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

4 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 6 

6 มี.ค 2559 

9.00-

12.00 

Lecture 6:  

Genome project, data mining 

and analysis 

ดร.มนตรี  

ยะสาวงษ์ 

3   บรรยาย 6 Power point 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

13.00-

16.00 

ปฏิบติัการ 5:  

Phylogenetic analysis 

(MEGA 4 and BAYES) 

ดร.มนตรี  

ยะสาวงษ์ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

5 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 7 

3 มี.ค 2559 

9.00-

12.00 

Lecture 7: 

- 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

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 
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13.00-

16.00 

ปฏิบติัการ 6:  

3D structure prediction of 

proteins 

ผศ. ดร.  

สุรพงษ ์ 

พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

6 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 8 

10 มี.ค 2559 

9.00-

12.00 

ปฏิบติัการ 7:  

Protein Modeling 

ผศ. ดร.  

สุรพงษ ์ 

พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

7 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

13.00-

16.00 

ปฏิบติัการ 8:  

Structure-based  drug design 

ผศ. ดร.  

สุรพงษ ์ 

พินิจกลาง 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

8 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 9 

17 มี.ค 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 1 paper#1  รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

  6 การเรียนแบบ

ทีม  

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 10 

24 มี.ค 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 2 paper#1 รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

 3 3 การเรียนแบบ

ทีม 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 11 

31 มี.ค 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 3 paper#1 รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

 6  การเรียนแบบ

ทีม 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 12 

7 เม.ย. 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 1 paper#2  รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

  6 การเรียนแบบ

ทีม 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ท่ี 13 

21 เม.ย. 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 2 paper#2 รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

 3 3 การเรียนแบบ

ทีม 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

สปัดาห์ที่ 14 

28 เม.ย. 2559 

9.00-

16.00 

TBL ระยะท่ี 3 paper#2 รศ. ดร.โกสุม 

จนัทร์ศิริ 

รศ.ดร.วาสนา 

สุขมุศิริชาติ 

 6  การเรียนแบบ

ทีม 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน

การคน้หา

ขอ้มูล 

12 พค. 2559 9.00-

12.00 

การทบทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธ์ิ 

      

รวม 15 42 27   

 
 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลมุตามแผน 

ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธี

สอน (ถา้มี) พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะในการ

แกไ้ข 
มี ไม่มี 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

มกีารสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนและช้ี

ให้ตระหนกัถงึความซ่ือสตัย์ การตรงต่อเวลา  

 

√ 

  

- 

 

ความรู ้

 

1. สอนบรรยาย  

2. แลกเปล่ียนความคดิเหน็  

3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

√ 

  
- 

ทกัษะทางปัญญา 

 

เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคดิ วิเคราะห์บูรณาการ

และประยุกตใ์ช้ทฤษฎคีวามรู้ต่างๆ ผ่านการเรียน

ในห้องเรียน ผ่านการทาํรายงาน และงานที่

มอบหมาย 

 

√ 

  

 ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ  

1. จดักจิกรรมกลุ่มและมอบ หมายรายงานกลุ่ม 

2. ฝึกคดิวเิคราะห์การแก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั 
√   

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จดักจิกรรมกลุ่มและมอบหมายรายงานกลุ่ม 

 
√   

4. ขอ้เสนอการดําเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 
 - 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดกาํหนดการเพ่ิมถอน) 

 จาํนวน 2 คน 

2. จํานวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

จาํนวน 2 คน 

3. จํานวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี  
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4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

  

ระดบัคะแนน จาํนวนนิสติ คดิเป็นร้อยละ 

A 2 100 

B+ - - 

B - - 

C+ - - 

C - - 

D+ - - 

D - - 

F - - 

ไม่สมบูรณ ์(I) - - 

ผ่าน (P,S) - - 

ไม่ผ่าน (U) - - 

4. ปัจจยัทีทํ่าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

5. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

ไม่มี 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

6. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

นาํคะแนนสอบในแต่ละหัวข้อและผลสรปุคะแนนของรายวิชาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรบณัฑติศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา นาํเสนอผลคะแนนและ

เกรดของนสิติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

บณัฑติศึกษาเพ่ือพิจารณา ซึ่งจากผลการพิจารณา

เหน็ชอบตามที่เสนอ 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อํานวยความสะดวก  

      ไม่มี 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มี 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์สํ่าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 
1.1.1 ข้อวิพากษ์โดยรวม  
นิสติมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนโดยภาพรวม เน้ือหา ความพึงพอใจคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ

สอน โดยคะแนนประเมินมากกว่าหรือเทา่กบั 4 ส่วนการประเมินตนเองด้านอตัลักษณ์ของนิสติในการ

พัฒนาด้านทกัษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หลังจากเรียนรายวิชาน้ีแล้วได้คะแนน 4.00 จาก

คะแนนเตม็ 5 

1.1.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 
 -   จะทาํการแจ้งผลประเมินโดยรวมไปยังผู้สอนทุกทา่น และเน้นให้ปรับปรุงเน้ือหาสาํหรับการ

เรียนการสอนคร้ังต่อไป ให้มีความทนัสมัยมากย่ิงข้ึน 

 
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ขอ้วิพากษที์สํ่าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอืน่ 
ไม่มี  

2.2ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 2.1 
  ไม่มี 

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา  

การปรับเพ่ิมเติมกระบวนการเรียนการสอน “การเรียนแบบเป็นทมี” 



มคอ. 5 
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2. การดําเนนิการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี 

 
2. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ กําหนดเวลาแลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

จดัประชุมผู้สอน เพ่ือนาํเสนอข้อมูล

ประเมนิจากนิสติ  

- เน้นการปรับเร่ืองเนื้อหา 

ก่อนเปิดการเรียนการสอนในปี

การศึกษา 2559 รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 

 
3. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ไม่มี 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 
                               
                                ลงช่ือ   

 

                                               (รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ) 

                                          วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2559 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
 

ลงช่ือ............................................................  

(รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ) 

วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2559 


