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รายละเอียดของรายวิชา  

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  

            

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อวิชา :     BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisite) :  BH 2354 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) : 
 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.ศรมน สุทิน    กลุ่มเรียน : 11-12 
 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :  ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ กลุ่มเรียน : 11-12 
     อ.ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล กลุ่มเรียน : 11-12 
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน :  ภาคการศึกษา 2 / ชัน้ปีที่ 2 
5.   สถานที่เรียน :    ห้อง 2-224 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
*หมายเหต ุ เพิ่มเติมในส่วนห้องเรียน 
ห้อง 2-224 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19) ปรับเปลีย่นให้เหมาะสมต่อการเว้นระยะห่าง ระหว่างที่เรียนหัวข้อบรรยาย) โดยการเรียนการสอนจัด
ทั้งรูปแบบ Onsite (เรียนที่มหาวิทยาลัยฯ) ร่วมกับการเรียนออนไลน์ผา่นทางระบบ Microsoft Teams 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ

แตกต่างเกิน 25 
% 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 เตรียมความพร้อม ให้นักศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อในการจัดกลุ่ม 

 3  3  

2 Introduction to laboratory, 
Biochemical Techniques และ
ตรวจรับอุปกรณ์ 

 3  3 ดำเนินช้ีแจงใน
รูปแบบ Online 

3 Buffers 1 (preparation)  3  3  

4 Buffers 2 (properties)  3  3  

5 Spectrophotometry  3  3 ปรับรูปแบบการ
สอนเป็นแบบ 
Online 

6 Carbohydrate  3  3  

สอบกลางภาคทีม่หาวิทยาลัยฯ (onsite) วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 

7 Amino acids & proteins  3  3  

8 Lipids  3  3 ปรับรูปแบบการ
สอนเป็นแบบ 
Online 

9 Enzymes  3  3 ปรับรูปแบบการ
สอนเป็นแบบ 
Online 

10 Fermentation  3  3 ปรับรูปแบบการ
สอนเป็นแบบ 
Online 
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1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ

แตกต่างเกิน 25 
% 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

11 Nucleic acids 1 & 2  3  3 ปรับรูปแบบการ
สอนเป็นแบบ 
Online 

12 สอบปฏิบัติการใช้เครื่อง 
Spectrophotometer 

 3  3 สอบปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยัฯ 

13 วันหยุดสงกรานต ์
ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

     

14 Test Unknown  3  3 สอบปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยัฯ 

15 Check-out ส่งคนือุปกรณ ์เครื่อง
แก้วให้ห้องปฏิบัติการ 

 3  3  

สอบปลายภาคท่ีมหาวิทยาลัยฯ (onsite) วันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 
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2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 ไม่มี 
 

สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน นัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
แนวทางการชดเชย 
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3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม 1.3 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่1.3) 
 
   -วิชาปฏิบัติการชีวเคมีมีการบรรยายให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการทดลองในกับนักศึกษาก่อนสั้น ๆ อาจารย์ 
ผู้สอน จะสอดแทรกและส่งเสริมให้ นักศึกษาเคารพ
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในการเรยีนวิชา
ปฏิบัติการ การตรงต่อเวลา โดยจดัให ้มีการสอบย่อย
ในต้นชั่วโมงเรียน รวมไปถึงให้ส่งงานภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ทั้งนี้จะมีการประกาศคะแนน รวมทั้งรายชื่อ 
คนท่ีส่งงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษาทราบ และ
นำไปพัฒนาความมีวินยัของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป 
   - อาจารย์สอนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อ 
ส่วนรวม โดย 
   ก. ไม่รับประทานอาหารและ ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน  
   ข. คัดแยกและทิ้งขยะในภาชนะที่ ทางมหาวิทยาลัย
ฯ ได้จดัเตรียมไว้  
   ค. รู้จักประหยดัไฟฟ้า และน้ำประปา ร่วมใจกันปิด
ไฟฟ้า น้ำประปาเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
   ง. รู้จักใช้และดูแลรักษาจักรยานสีขาวของ 
มหาวิทยาลยัฯ และจอดในท่ีจอด 

✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้ 2.1 สามารถอธิบายความรู้ หลักการ และทฤษฎีในรายวิชา
ที่เรียนได้ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่2.1) 
 
  - ในช่วงต้นชั่วโมงเป็นการบรรยายสั้น ๆ ในช้ันเรียน มี
การสอบย่อยก่อนทำปฏิบัติการ เพื่อเก็บคะแนน ทุกการ
ทดลอง และให้นักศึกษา ฝึกปฏิบตัิ ทำการทดลอง มีการ
ถาม-ตอบในห้องเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและ
ตอบข้อสงสัย ให้การบา้นทำทุกการทดลอง เพื่อให้
นักศึกษา มีการทบทวนสิ่งท่ีไดเ้รียนไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้ง มีการให้งานค้นคว้าอิสระที่ เกี่ยวข้องกับวิชาใน 
หัวข้อท่ี นักศึกษาต้องทำการทดลองในเรื่องถัดไป พร้อมท้ัง
ทำ plan งานของการทดลองเรื่องต่อไป มาส่งใน อาทิตย์
ถัดไป มีการสรุปผลการทดลอง ของนักศึกษา เป็นกลุ่มใน
ท้ายช่ัวโมงปฏิบัติการ เป็นการระดมสมองใน การคิด
วิเคราะห์ในปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่งเปน็การส่งเสริมให ้เกดิการ
เรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั และมีอาจารย์คอย ให้
คำแนะนำ และดูความ ถูกต้องในเนื้อหาวิชา ส่วนนอกเวลา
เรียน ถ้านักศึกษามีคำถามสามารถถามผ่านทาง HCU e-
learning ได้ ในการให้งานค้นคว้า อิสระสำหรับ การหา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมี ในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ 
โดยที่ในรายงานส่วนสดุท้าย นักศกึษาต้องใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมาประยุกต์ใช้ใน การเขียน เชิงวิจารณ์ของนักศึกษา
เอง เกี่ยวกับเนื้อหา ในแต่ละ ส่วนที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา
ว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ผลการทดลองที่ได้เรยีนในช้ันเรียนมากน้อยเพียงใด โดยที่
ถ้ามีส่วนของเนื้อหาท่ีนักศึกษา เหน็ว่าไม่สอดคล้อง กับ
ความรู้ นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่างไร รวมทั้งให้ม ี
ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติ หน้าท่ีและการร่วมกัน 
ทำงานให้พร้อมเสรจ็ทันส่งภาย ในระยะเวลาที่กำหนด 

✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้ 2.1 สามารถอธิบายความรู้ หลักการ และทฤษฎีในรายวิชา
ที่เรียนได้ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่2.1) 
 
- หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ทำให้
มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มาที่ 
มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมจีะปรับรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นแบบ online เช่น การบรรยายแบบ Real 
time ด้วยระบบ Microsoft Teams และบันทึกคลิปวดิิโอ
เนื้อหาบรรยายเผยแพร่ทาง Microsoft Teams หรือ HCU 
e-learning 

✓   

ทักษะทางปัญญา 3. 4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะหต์ีความ และประเมินค่า 
เพื่อการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนำไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่3.4) 
 
   - มีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน เมื่ออาจารยผ์ู้สอนให้ 
ความรู้จะมีการวดัผลการเรียนรู้ เพื่อศึกษาว่านักศึกษา มี
ความเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่ และทำการแบ่งกลุ่ม นักศึกษา
ที่มีผลของคะแนนน้อย ให้มีการพฒันาความรู้ โดยอาจารย์
และเพ่ือนท่ีช่วยกันให้คำแนะนำ แล้วมีการวดัผลการเรียน
โดยการสอบย่อยก่อนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาคนอกจากน้ีให้งาน ค้นคว้า อิสระ สำหรับ
การหาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมี ในหัวข้อท่ี นักศึกษา
สนใจ โดยที่ในรายงาน ส่วนสดุท้าย นักศึกษาต้องใช้ความรู้ 
ที่ได้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการเขียน เชิงวิจารณ์ของ
นักศึกษาเองเกี่ยวกับเนื้อหา ในแตล่ะส่วนที ่ได้ไปศึกษา
ค้นคว้ามาว่าม ีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ สอดคล้องกับ
สิ่งท่ีได้เรียนในช้ันเรียนมากน้อยเพียงใด โดยที ่ถ้ามีส่วน
ของเนื้อหาท่ีนักศึกษาเห็นว่าไมส่อดคล้องกับความรู้
นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้อยา่งไร 

✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา 3.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะหต์ีความ และประเมินค่า 
เพื่อการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนำไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่3.4) 
 
   - หากมีการแพร่ระบาดของไวรสั (COVID-19) (ทำให้
มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศ ให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้มาที ่
มหาวิทยาลยัฯ) การวัดผลการเรียนโดยการสอบย่อย การ
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะใช้ข้อสอบเป็นการ
สอบแบบ online นอกจากน้ี สังเกตความคิดนอกกรอบ
เชิงสร้างสรรค์ การใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ของ
นักศึกษาจากรายงานท่ีนักศึกษา ทำส่งทาง Microsoft 
Teams 

✓   

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 
และ ความรับผดิชอบ 

4.3 สามารถปรับตัวเข้าทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำ 
และสมาชิกกลุ่ม (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่4.3) 
  
   - ได้มีการจัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 2 คน เพื่อทำปฏิบัติ 
การทดลองร่วมกัน แล้วร่วมกันเขยีน รายงานส่ง มีการสรุป 
ผลการทดลองหน้าช้ันเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน 
   - ในตอนท้ายชั่วโมง อาจารย์ผูส้อนสุ่มเลือกนักศึกษา ให้
มานำเสนออภิปรายสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง หน้าช้ัน 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการ ระดม
สมองในการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้นักศึกษามีความ อยาก
เรียนรู้ อาจารยผ์ู้สอนทำหน้าที่ในการเสริมเพิม่เตมิ ความรู้
ในส่วนท่ีขาดไปและมีการเสริมแรงให้นักศึกษา 

✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   

5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่สารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่5.4) 
 
 - กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุม่เพื่อร่วมกันค้นคว้าหาความรู้ 
จากบทความทางวิทยาศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหาเกีย่วข้องกับ 
รายวิชาชีวเคมี โดยใช้ฐานข้อมูลทีท่างมหาวิทยาลัย หัว
เฉียวเฉลมิพระเกียรติจัดไว้ให้กับนกัศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ เว็บไซด์ https://www.worldcat.org หรือ
การใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์อ่ืน ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลทาง
วิชาการ บทความทาง วิทยาศาสตร์ หรือแหล่งอ้างอิง จาก
เว็บไซต์ https://scoholar.google.com  
  - อาจารย์ผู้สอนแตล่ะท่านแจ้งเวลาที่สะดวกในการพูดคยุ 
อภิปราย หรือให้คำแนะนำเกีย่วกบับทความวิจัยทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาแตล่ะกลุม่ทำร่วมกันโดยการ นัด
หมายด้วยการพูดคยุโดยตรง การนัดหมายด้วยการใช้ e-
mail หรือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ 
LINE โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะมหีัวหน้ากลุ่ม หรือ
เลขานุการคอยประสานงาน เรื่องวันและเวลาที่ได ้นดั
หมายกับอาจารย์ผูส้อน 
- การใช้แหล่งข้อมูลที่อยู่ในระบบ HCU e-learning ของ
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ โดยเข้าในเว็บไซต์ 
https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ โดยนักศึกษา
สามารถดึงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรยีน การสอนของ
รายวิชา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น สไลด์
เนื้อหาบรรยาย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาใน
รายวิชาที่อาจารย์ ผู้สอนได้ใสไ่ว้ในเว็บไซต์ และในบาง
หัวข้อบรรยายมีการเพิ่มเตมิในส่วนของเนื้อหาบรรยาย
พร้อมเสยีง (video clip) เพื่อให้ นักศึกษาได้ศึกษาเพิม่เตมิ
ได้ด้วยตนเอง 

✓ 
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4.  ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 94 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 94 

3.จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 

 
 
1. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) :  
 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนนของนักศึกษากลุ่ม 01  รวม 94 คน ถอนรายวิชา - คน 
รวมนักศึกษา 94 คน  

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N = 94 ร้อยละ 

A 38 40.43 

B+ 16 17.02 

B 13 13.83 

C+ 12 12.77 

C 13 13.83 

D+ 1 1.06 

D 1 1.06 

F 0 0.00 

F ขาดสอบ - - 
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2.  ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผิดปกต:ิ  ไม่ม ี
 
3.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: ไม่มี 

3.1. ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: ไม่ม ี
3.2. ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: ไมม่ี 

 
4.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  
 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวชิา โดยมีการแก้ไขผลการเรียนเป็นไปตาม
คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 
(เภสัชศาสตร์ (060)) 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    ข้อ 1.3 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและ สังคม (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่
1.3) 

 

 
    ประเมินผลจากพัฒนาการของ จำนวนคนท่ีมาสอบ
ย่อยและส่งงานทันภายในเวลาที่กำหนด และความ
ซื่อสัตย์ โดยนักศึกษาท่ีทำการทุจริต จะถูกตดัคะแนน 
สังเกตจากความตั้งใจ ในการทำปฏิบัติการ การตอบ
คำถาม และการสอบย่อย 
- หากมีการแพรร่ะบาดของไวรสั (COVID-19) (ทำให้
มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มาที ่
มหาวิทยาลยัฯ) กลุ่มวิชาชีวเคมีจะปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นแบบ online เช่น การบรรยายแบบ 
Real time ด้วยระบบ Microsoft Teams และบันทึก
คลิปวิดิโอเนื้อหาบรรยายเผยแพรท่าง Microsoft 
Teams หรือ HCU e-learning 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 
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ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ด้านความรู ้
    ข้อที ่2.1 สามารถอธิบายความรู้ หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชา ที่เรียนได้ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่
2.1) 

 
    - การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบย่อย สอบ กลาง
ภาค สอบทั้งทฤษฎี (ปากเปล่า) และปฏิบตัิ การใช้
เครื่อง visible spectrophotometer การทดสอบ 
วิเคราะหส์าร unknown โดยใช้ความรู้ จากเนื้อหา
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน โดยกำหนดให ้
นักศึกษา 1 คน ได้รับสาร unknown 2 ตัวอย่าง และ
สอบปลายภาค รวมทั้ง ประเมินผล จากการบ้าน และ
ประเมินผล จากรายงานผล การทดลองในแต่ละครั้งที่
มีการค้นคว้าอสิระ รวมทั้งบทวิจารณ์ของ นักศึกษาท่ี
ส่งมามีการ ประเมินผล จากงานท่ีทำร่วมกันภายใน
กลุ่ม และ การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
    
- หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ทำให้
มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้มา
ที ่มหาวิทยาลัยฯ) การสอบย่อย การสอบวัดความรู้ 
ในการสอบกลางภาค สอบปลายภาค จะวัดความรู้โดย
ใช้ข้อสอบ เป็นการสอบแบบ online การทดสอบ 
วิเคราะหส์าร unknown แบบ online โดยใช้ความรู้
จากเนื้อหาคารโ์บไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน โดย
กำหนดให้นักศึกษา 1 คน ได้รับสาร unknown 2 
ตัวอย่าง โดยแจ้งผา่นทาง Microsoft Teams 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 
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ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    ข้อที ่3.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ตีความ 
และประเมินค่า เพื่อการแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค์ และนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ (ตรง
กับ มฉก. ข้อที ่3.4) 

 
  - ประเมินผลจากคะแนนสอบย่อยก่อนปฏิบัติการ 
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และจากรายงาน
ค้นคว้าอิสระ รวมทั้งบทวิจารณ์ ของนักศึกษาท่ีส่งมา
  
   - หากมีการแพร่ระบาดของไวรสั (COVID-19) (ทำ
ให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศ ให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้
มาที่ มหาวิทยาลยัฯ) การวัดผลการเรียนโดยการสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะใช้
ข้อสอบเป็นการสอบแบบ online นอกจากน้ีสังเกต
ความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ การใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมาประยุกต์ใช้ของ นักศึกษาจากรายงาน ที่
นักศึกษาทำส่งทาง Microsoft Teams (assignment) 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
    ข้อ 4.3 สามารถปรับตัวเข้าทำงาน ร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุม่ (ตรงกับ มฉก. 
ข้อที ่4.3) 

 
    - ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานท่ีได้จาก การ
ทดลองค้นคว้า ความร่วมมือกัน ในการทำงาน การ
ตอบคำถาม ในห้องเรียน และการส่งรายงาน ตรงตาม
เวลาที่อาจารย์ผูส้อนกำหนด  
    - หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ทำ
ให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศ ให้นักศึกษาหยุด ไม่ให้
มาที่ มหาวิทยาลัยฯ) การวัดผลการเรยีนโดยการสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะใช้
ข้อสอบเป็นการสอบแบบ online นอกจากน้ีสังเกต
ความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค ์ การใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมาประยุกต์ใช้ของ นักศึกษาจากรายงาน ที่
นักศึกษาทำส่งทาง Microsoft Teams (assignment) 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 
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ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ข้อ 5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการ สื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ตรงกับ มฉก. ข้อที ่5.4 

 
 

    - ประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษาส่ง จากข้อมูลการ
เขียน plan งาน และการเข้าใช้ HCU e-learning 
ของวิชา  
    - หากมีการแพร่ระบาดของไวรสั (COVID-19) 
(ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้ 
นักศึกษาหยุดไม่ให้มาที่ มหาวิทยาลัยฯ) ประเมินจาก
รายงานทีน่ักศึกษาทำส่งทาง email จากข้อมูลการ
เขียน plan งาน และการเข้าใช้ HCU e-learning 
ของวิชา  

 
 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 
- 

 
- 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อการมาเรียนแบบ 
onsite ที่มหาวทิยาลัย มีผลกระทบต่อการเรียนวิชา
ปฏิบัติการ ที่เนน้เร่ืองทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง 

ขาดการฝึกฝนและเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ เทคนิค 
และหลักการบางอย่าง ต้องควบคู่กันระหว่างเนื้อหา
ส่วนบรรยาย และภาคปฏิบตัิในห้องปฏิบัติการ 

 
2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 

      
หมวด 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  

 # ถามความรู้จากในวิชาบรรยายมากเกินไป 
 # ขอบคุณอาจารย์ ที่พยายามโยงเนื้อหาที่มาทีไ่ป และความเปน็เหตุเป็นผล ทำให้เข้าใจมากข้ึน 
 # อาจารย์ช่วยเหลือในระหว่างการทำปฏบิัติการอย่างดีมากเลยค่ะ  
 # อาจารย์สอนเร็ว ฟังเนื้อหาและจดตามไม่ทนั  
 # ที่นั่งทำปฏิบัติการไม่ค่อยเหมาะสม ติดพัดลม (เนื่องจากเป็นตำแหน่งวางเครื่องชั่ง)  

1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1:  
 # วัดความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการเรียนปฏิบัติการ เพื่อจะได้เสริมให้นักศึกษาในสิ่งทีไ่ม่เข้าใจ และเรียน
เนื้อหาของปฏิบัติการเข้าใจ  
 # การจัดจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงใน
ขณะที่มีการเรียนปฏิบัติการ 
 # เนื่องจาการสอนในทุกหัวข้อมีการบันทึกคลปิการสอนย้อนหลัง นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนย้อนหลัง
ได้ตลอดเวลา และจะได้แจ้งเจา้หน้าที่ที่คุมห้องปฏิบัติการให้ปรับตำแหน่งการนั่งของนักศึกษา 
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2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น:  

 - ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1  

 - ไม่มี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา: 

 แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

สร้างสื่อวิดีทัศน์เป็น online ที่เก่ียวกับเนื้อหา
รายวิชา 

# ดำเนินการตามแผนทีว่างไว้ บันทึกการสอนย้อนหลัง 
และเผยแพร่ทางระบบ Microsoft Teams 
# จัดทำคลิป อธบิายและสรุปขัน้ตอนการทำปฏิบัติการ
ในหัวข้อ บัฟเฟอร์ และกรดอะมิโน และโปรตนี เผยแพร่
ใน HCU E-learning และระบบ Microsoft Teams  

 
2.  การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
 - มีการเน้นในเร่ืองคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เน้นย้ำให้นักศึกษาร่วมกันประยดัน้ำ ไฟฟ้า ใช้อย่างประหยัด และปิดเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 
 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป:  

แผนการปรับปรุง เวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

# ปรับปรุงแนวทางการสอนใน
หัวข้อที่เก่ียวกับการคำนวณ คือ 
หัวข้อบัฟเฟอร์ รวมทั้งการประเมิน
นักศึกษาในส่วนที่ต้องใช้ในเนื้อหา 
เช่น ปริมาณสารสัมพันธ ์

ปีการศึกษา 2565 คณาจารย์ กลุ่มวชิาชีวเคมี 
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:  
 - ไม่มี 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและกรรมการกลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์ 
 
ลงชื่อ   
 
(อาจารย์ ศรมน  สทุิน) 
  วันที่รายงาน  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
            
กรรมการกลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์ 
 
ลงชื่อ   
         
(อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล) 
วันที่รายงาน  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
กรรมการกลุ่มวิชาชีวเคมี และเลขานุการกลุ่มชีวเคมี-เคมีอินทรีย์ 
 
 
ลงชื่อ   
        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพฒัน์ โสภิตธรรมคุณ) 
วันที่รายงาน  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
ลงชื่อ  
          
 (อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์) 
วันที่รายงาน  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 


