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รายละเอียดของรายวิชา  ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร ์

มคอ.3 

ภาควิชาชีวเคมี 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชค 622 ชีวสารสนเทศศาสตร ์

2. จํานวนหน่วยกิต 

 บรรยายและปฏบัิติการ 2 หน่วยกติ   2(1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์   

ประเภทรายวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ  

อาจารย์ผู้สอน:  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 

            รศ.ดร.วาสนา สขุุมศิริชาติ 

            ผศ.ดร.สรุพงษ์ พินิจกลาง 

            อ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์ 

   อ.ดร.สพัุตรา อารีกจิ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที ่1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี   

8. สถานทีเ่รียน 

ตึก 15 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ตลุาคม 2557  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นิสติมีความสามารถในการสืบคน้และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชชี้วสารสนเทศศาสตร์ 
รวมถึงมีประสบการณ์ในการฝึกหัดทาํปฎิบัติการจริงในห้องทดลองสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและวธีิการ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบังานวจิยัท่ีศึกษา 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติได้นาํความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการค้นคว้า ศึกษา งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางด้านอณชีูววิทยาและชีวภาพการแพทย์ได้อย่างลุ่มลึกมากข้ึน  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การสบืค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพ่ือวิวัฒนาการ การเปรียบเทยีบยีนหรือโปรตีน การ

ทาํนายโครงสร้างระดับทุติยภมิูของโปรตีน การศึกษาด้านโปรติโอมิกส ์ protein molecular modeling และ

การศึกษาด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การออกแบบยา เป็นต้น 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

    บรรยาย 16 ช่ัวโมง และปฎิบัตกิารและช่ัวโมงค้นคว้าด้วยตนเอง 30 ช่ัวโมง   

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

  

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ทุกวันพฤหัส เช้า-บ่าย  
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีความรู้ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่

ไปกบัการเน้นความรู้เฉพาะสาขา ทาํให้บัณฑติ

ที่จบออกไปมีความสามารถในการสอนแบบ

ใหม่ที่เน้นบูรณาการและปัญหาเป็นแกน 

รวมทั้งงานวิจัยทางด้านชีวภาพการแพทย์แบบ

บูรณาการ 

2. มีทกัษะในการสื่อสารและเขียนงานวิจัยเป็น

ภาษาองักฤษ 

 

1. มีการสอนและประเมินผลรายวิชาชีวภาพ

การแพทย์ที่เป็นแบบบูรณาการ และกาํหนดให้

นิสติเรียนวิชาเอกของแต่ละสาขา นอกจากน้ียัง

จัดให้มีวิชาสมัมนาที่บูรณาการสาขาวิชาต่างๆ 

 

2. กาํหนดให้นิสติเสนอสมัมนา เขียนวิทยานิพนธ ์

เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งกาํหนดให้นิสติตีพิมพ์

เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติเพ่ือการจบ

การศึกษา 

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

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

ชค  622     ชีวสารสน

เทศศาสตร์ 
● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 
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3. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

 

3. กาํหนดให้นิสติเรียนรายวิชาหลักการสอนและ

การประกนัคุณภาพ 

 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
2.1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 

และแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

 

2. มีจริยธรรมในการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น (เคารพสทิธแิละรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่นและทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้) และส่งเสริมให้

ผู้อื่นปฏบัิติตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรมอย่าสมํ่าเสมอ 

3. มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่

คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

 

1. มีการสอนสอดแทรกและ

มอบหมายงานในรายวิชา

ต่างๆ รวมทั้งรายวิชาสมัมนา 

ที่ปลูกฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แกนิ่สติ 

2. มอบหมายงานให้ทาํเป็นกลุ่ม 

และเสริมประสบการณ์จาก

การทาํวิจัยโดยการนาํปัญหา

ทางคุณธรรมและจริยธรรม

การวิจัยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. มีการสอนจริยธรรมในการ

วิจัยในรายวิชา Principles of 

health science research  

1. สงัเกตและให้คะแนนจาก

พฤติกรรมการแสดงออก

และการแสดงความคิดเห็ 

 

 

2. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย สอบถามจาก

เพ่ือนร่วมงาน 

 

 

3. การแสดงความคิดเหน็ใน

การตอบคาํถาม พฤติกรรม

การแสดงออกขณะทาํงาน

วิจัย 

 

2.2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึกซ้ึงในเน้ือหาหลักของสาขาวิชา

ชีวภาพการแพทย์ได้แก่ กาย

วิภาคศาสตร์  

จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสชัวิทยา  

พยาธวิิทยา สรีรวิทยา 

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์ แบบบูรณาการ ทั้งเชิง

กว้างและเชิงลึก 

กาํหนดให้เรียนรายวิชาที่มีเน้ือหา

ชีวภาพการแพทย์ทั้งแบบบูรณา

การและเน้นแต่ละสาขาวิชา โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ได้แก ่

- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ วิเคราะห์ วิจารณ์ และ

อภปิรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

กาํหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลการศึกษา

และผลการนาํเสนอ 

- การประเมิน/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจในการ
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3. สามารถนาํความรู้ มาประยุกต์ใช้

ในการสร้างนวัตกรรมหรือองค์

ความรู้ใหม่จากการวิจัย 

4.  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

เป็นแก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ

สารสนเทศ และนาํเสนอความรู้ 

- การเรียนรู้โดยใช้บทวิเคราะห์

ทางวิชาการเป็นฐาน 

- การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ

และเป็นผู้นาํทางสาขาวิชา 

- การประชุมสมัมนา/ประชุม

วิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

- วางแผนงานวิจัย ลงมือปฏบัิต ิ

รายงานและเผยแพร่งานวิจัยใน

ระดับชาติหรือนานาชาติได้ด้วย

ตนเอง 

เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- มีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการจากงานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ 

 

 

 
2.3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิตนิาํมา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่ที่

ซับซ้อนและแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

2. สามารถวิจารณ์งานวิจัยทั้งทาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติได้

อย่างมีเหตุผลและลึกซ้ึง 

3. สามารถสงัเคราะห์ผลงานวิจัย

และทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้

ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการและ

ประยุกตใ์ช้ทฤษฎีความรู้ต่างๆ 

ผ่านการทาํรายงาน และงานที่

มอบหมายในวิชาต่างๆ 

- เน้นการสอนให้ฝึกคิด

ประเดน็ปัญหาและความสาํคัญ

ของปัญหาต่างๆ โดยใช้ความรู้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติมา

กาํหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ที่มีความซับซ้อน โดยผ่านการ

เสนอหัวข้อปริญญานิพนธอ์ย่าง

ถูกต้องตามระเบียบวิธวิีจัย 

- เน้นความสาํคัญในการเกบ็

ข้อมูลอย่างถูกต้องเพ่ือการ

วิเคราะห์และสงัเคาระห์อย่างมี

เหตุผลและอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลที่ทาํวิจัย ผ่านการทาํ

ปริญญานิพนธ ์ 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบ/การซักถาม/การ

สงัเกตการปฏบัิติ 

- ผลการทาํรายงาน และงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- การสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ ์ 

- การรายงานความก้าวหน้า

ของงานวิจัย  

- การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ ์
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2.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพันธ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพและการทาํงานเป็น

กลุ่มระหว่างผู้เรียนด้วยกนั 

3. พัฒนาความเป็นผู้นาํทางวิชาการ

และวิชาชีพในระดับองค์กร 

 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและ

มอบหมายรายงานกลุ่ม  

- ร่วมอภปิรายและแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา

กลุ่มร่วมกนั  

- ฝีกความเป็นผู้นาํและสร้าง

สมัพันธใ์นการทาํกจิกรรม

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ทาํการประเมินหัวข้อทั้ง 3 

โดยอาจารย์ และโดยนิสติ

ประเมินตนเองและเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ในการเรียนและการทาํงาน

วิจัย 

- จากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสติระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผู้นาํของกลุ่ม  

 

2.5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. พัฒนาทกัษะในการสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาองักฤษทั้ง

ทางด้านการพูด  การฟัง  การ

แปล  การเขียน  และการใช้

ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ

ผลงานวิจัย 

2. พัฒนาทกัษะในการใช้สารสนเทศ

ในการสบืค้นข้อมูลและสื่อสาร 

3. เรียนรู้สถิติในการทาํวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

โดยใช้โปรแกรมทางสถิติที่

เหมาะสม  

4. พัฒนาทกัษะในการนาํเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในการสื่อสารกบักลุ่มบุคคลในวงกา

วิชาการและบุคคลทัว่ไป 

1.โดยการทาํรายงานและนาํเสนอ

ในช้ันเรียนโดยใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

2.ส่งเสริมและเตรียมความพร้อม

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และสถิติ  

4.จัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ต่างๆในการนาํเสนอรายงาน 

พร้อมกบัการให้ข้อเสนอแนะใน

การนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ

แก ่บุคคลทัว่ไป 

ประเมินจากผลการทาํ

รายงาน การมีส่วนร่วมใน

การอภิปราย และการ

นาํเสนองานที่ได้รับ

มอบหมายโดยใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

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 

13.00-

16.00 

Self study 3:  

Molecular phylogenetic 

   3 คน้ควา้ดว้ย

ตนเอง และ

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน
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analysis ทาํงานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

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 

13.00-

16.00 

ปฏิบติัการ 6:  

3D structure prediction of 

ผศ. ดร.  

สุรพงษ ์ 

 3  ฝึกปฎิบติัการ 

6 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับใชส้อน
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proteins พินิจกลาง 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 

สปัดาห์ท่ี 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   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมิน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  - 

ด้านความรู้ ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย  80% 

ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจากความสามารถในการ

ตัดสนิใจและการแก้ปัญหาในระหว่าง

การฝึกปฎิบัติการ 

10% 

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏบัิติการ 10% 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย - 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

เน้นการค้นหาจากฐานข้อมูลจริง  โดยการฝึกหัดเข้าสู่ฐานข้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศจริงที่มี  

    2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ - 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

มีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสติทั้งภาพรวมของรายวิชาและการสอนของ

อาจารย์แต่ละคน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมิน  

3. การปรบัปรุงการสอน 

ไม่มีผลการประเมินโดยนิสติ แต่มีการปรับเพ่ิมเติมกระบวนการเรียนการสอน “การเรียนแบบเป็น

ทมี”  โดยะมีการนาํเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

ไม่มีการดาํเนินการในปีการศึกษา 2556 แต่จัดให้มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ ในปี

การศึกษา 2557 เพ่ือนาํผลการประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาร่วมกนัระหว่างผู้สอนว่า

เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาํหนดหรือไม่  

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

มีการปรับเพ่ิมเติมกระบวนการเรียนการสอน “การเรียนแบบเป็นทมี”  และจะนาํผลการประเมิน

ที่ได้จากนิสติมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
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