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รายละเอียดผลการดำเนินงานของรายวิชา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อวิชา:    BH 2393 ชีวเคมีมูลฐาน 
2.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  BI 1012 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite):  ไม่ม ี
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:   อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล  กลุ่มเรียน : 01 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม:   อ.ศรมน สุทิน    กลุ่มเรียน : 01 

      อ.ดร.กิตติพัฒน ์โสภิตธรรมคุณ  กลุ่มเรียน : 01 
      อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา  กลุ่มเรียน : 01 
4.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:    ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 2 
5.  สถานที่เรียน:      อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความแตกต่าง
เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 Introduction: online tools for study 
General Chemistry: Chemical bonding 
which includes covalent and non-
covalent bond. Hydrogen bond, Van der 
Waals, ionic and hydrophobic 
interaction. 
Organic Chemistry: Functional group, 
physical and chemical property. Basic 
reaction of organic compound. 

3 - 3 -  

2 Organic Chemistry: Functional group, 
physical and chemical property. Basic 
reaction of organic compound. 

3 - 3 -  

3 Organic Chemistry: Functional group, 
physical and chemical property. Basic 
reaction of organic compound. 

3 - 3 -  

4 Biomolecule 
Carbohydrate: Configuration of 
carbohydrate, fisher projection, relative 
configuration.  
Lipid: Fat and oil. Acid value, 
saponification value, iodine number, 
chemical property of fat and oil: 
saponification and reduction. Wax: 
spermaceti, beeswax and carnauba wax. 

3 - 3 -  

 

  



มคอ.5 

             
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ   3 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความแตกต่าง
เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

5 Biomolecule 
Lipid: Fat and oil. Acid value, 
saponification value, iodine number, 
chemical property of fat and oil: 
saponification and reduction. Wax: 
spermaceti, beeswax and carnauba wax. 

3 - 3 -  

6 Carbohydrates : Structures and 
properties of monosaccharides, 
oligosaccharides and polysaccharides; 
occurrence and biological function 

2 - 2 -  

6-7 Nucleic acids : Structures and 
properties and functions of purine and 
pyrimidine bases, nucleosides, 
nucleotides and nucleic acids 

2 - 2 -  

7 Proteins : Structure and properties of 
amino acids, the peptide bond and 
polymer formation; some biologically 
important peptides; structures and 
function of proteins. 

2 - 2 -  

 สอบกลางภาค      

8 Enzymes : Catalysis, specificity and 
classification; kinetics and factors 
influencing enzyme action; inhibition, 
activation and allosteric enzymes; 
water-soluble vitamins, coenzymes and 
their roles 

3 - 3 -  

9 Lipids : Structures and properties of 
neutral and polar lipids, terpenes and 
steroids; occurrence and biological 
function. 

2 - 2 -  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่างเกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

9 Supramolecular Assembly : The 
concept of self-assembly; virus, 
chromosomes, ribosomes, membranes 
and other organelles 

1 - 1 -  

10 Biochemical Genetics : The central 
dogma; replication and transcription of 
DNA, the genetic code and protein 
synthesis 

2 - 2 -  

10-11 Regulation of gene expression : Lac 
operon; Trp operon  
Genetic engineering : The basic of 
gene cloning; PCR 

2  2   

11 Metabolic Concept : Intermediate and 
energy metabolism; regulations of 
metabolic pathways, biological 
oxidations and free energy changes, 
high energy compounds and reactions 

2 - 2 -  

12 Carbohydrate Metabolism : Digestion 
and absorption; glycolysis and its 
regulation; the Krebs cycle; the electron 
transport systems and oxidative 
phosphorylation; gluconeogenesis; 
pentose phosphate pathway; 
monosaccharide interconversion; 
breakdown and synthesis of glycogen. 

3 - 3 -  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความแตกต่าง
เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

13 Lipid Metabolism : Digestion and 
absorption: oxidation of fatty acids its 
regulation; the ketone bodies; 
saturated fatty acid synthesis and its 
control, the essential fatty acids; 
breakdown and synthesis of 
triglycerides, phospholipids, 
cholesterol. 

3 - 3 -  

14 Nucleotide Metabolism : Nucleotide 
and nucleic acid degradation, purine 
and pyrimidine base synthesis (de 
novo and salvage pathway); 
nucleotide coenzymes. 

2 - 2   

14-15 Amino acid Metabolism : Proteolysis; 
degradation of amino acids, 
transamination deamination; 
glycogenic and ketogenic amino acids; 
the urea cycle; amino acid synthesis. 

2 - 2 -  

15 Integration of Metabolism: 
Interrelationships of the metabolism 
of carbohydrates, lipids, proteins and 
nucleic acids and the essential 
nutrients. 

2 - 2 -  

 สอบปลายภาค      

รวมจำนวนช่ัวโมงตลอดภาคการศกึษา 45 - 45 -  
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2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 - ไม่มี 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม    1.1 มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา (มฉก. ข้อ 1.1) ข้อ 1.2 มี
วินัยในตนเอง และต่อสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (มฉก. ข้อ 1.2)  
   1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผลการปฏิบัติงานและสังคม 
(มฉก. ข้อ 1.3) 
 
- การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์ด้วย Microsoft 
Teams ร่วมกับการประเมินด้วยการสอบย่อยในตอนท้าย
ช่ัวโมงท่ีบรรยาย ด้วยการใช้ Google form ในการสอบแต่ละ
ครั้ง อาจารยผ์ู้สอนจะคอย เตือนให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ไม่
ลอกข้อสอบกัน และตั้งใจ เรียนเพือ่ตอบแทนพระคุณของคณุ
พ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำรายงาน
เกี่ยวกับบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการทำบูรณาการ
กับการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และได้กำหนดใหส้่งงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้จะมีการบ้านให้นักศึกษา
ทำส่ง รวมไปถึงให้ส่งงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทัง้นี้จะมี
การประกาศคะแนน รวมทั้งรายชือ่คนที่ส่งงาน เป็นระยะๆ 
เพื่อให้นักศึกษาทราบ มีการชมเชยนักศึกษาที่ทำดี มีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่วนนักศึกษาที่กำลังพัฒนาก็ให้
กำลังใจเพื่อนำไป พัฒนาความมีวินัยของตนเองให้ดีขึ้น ต่อไป  
- อาจารย์สอนนักศึกษาให้มคีวามรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย 
 ก. ไม่รับประทานอาหารและไม่ท้ิงขยะในห้องเรียน  
 ข. คัดแยก และทิ้งขยะในภาชนะที่ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ได้จัดเตรียมไว้  
 ค. รู้จักประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา ร่วมใจกัน ปิด
ไฟฟ้า น้ำประปาเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
 ง. รู้จักใช้และดูแลรักษาจักรยานสขีาว ของ
มหาวิทยาลยัฯ และจอดในท่ีจอด 

 ✓  ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ทำให้การ
เรียนการสอนต้องจัดให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ทาง Microsoft Teams 
การตรวจสอบเข้าช้ันของ
นักศึกษาท่ีเรียนออนไลน์ 
ใช้วิธีการตรวจสอบจาก 
attendant list ใน 
Microsoft Teams 
ร่วมกับการสอบย่อยในบาง
หัวข้อ เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ช้ันเรียนทุกครั้ง และไม่
ขาดเรียนโดยไม่จำเป็น 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้    2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคญัของศาสตร์ที่เป็น 
พื้นฐานชีวิต พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพและศาสตร์อื่น ที่
เกี่ยวข้อง (มฉก. ข้อ 2.1) 
 
- บรรยายในช้ันเรยีน มีการถาม-ตอบในห้องเรียน เพื่อเป็น การ
กระตุ้นความสนใจ มีการสอบย่อย เพื่อเก็บคะแนน และให้งาน
ไปค้นคว้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศกึษามีการทบทวน สิ่งที่ได้
เรียนไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการให้งานค้นคว้าอิสระ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้
เกิดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
- เพื่อเติมเนื้อหาเกีย่วกับชีวเคมีทางการแพทย์ เช่น ความ
ผิดปกติของโครงสรา้งโปรตีนที่นำไปสู่การเกิดโรคในมนุษย์ 
ความผิดปกติของเมแทบอลิซมึของกรดอะมิโนและโปรตีนทีม่ี
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ความเช่ือมโยงของโรคที่มผีลจาก 
ความผิดปกติโดยรวมของเมแทบอลิซึมต่อสุขภาพ เช่น 
โรคเบาหวาน 
- เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรด
นิวคลีอิก เอนไซม์ พันธุวิศวกรรม จากบทความวิจัยหรือ 
บทความวิชการที่เป็นปัจจุบัน  
     - ผู้สอนใช้เทคนิคท่ีช่วยให้การบรรยายมีคณุภาพและ 
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคนคิการตั้งคำถาม การยกตัวอย่าง 
การใช้สื่อ การเขียนกระดาน การสรุปบทเรียน การเสริมแรง 

✓  ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ทำให้การ
เรียนการสอนต้องจัดให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ทาง Microsoft Teams 
 
ปรับรูปแบบการส่งงานเพื่อ 
ประเมินใหค้ะแนนด้วย
ระบบ assignment ที่อยู่
ใน Microsoft Teams ใน
บางหัวข้อท่ีสอนในรายวิชา 
BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะด้านปัญญา    3.1 สามารถสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์และเลือกใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (มฉก. ข้อ 3.4)   
 
- มีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน เมื่ออาจารยผ์ู้สอนให้ความรู้จะมี
การวัดผลการเรียนรู้เพ่ือศึกษา ว่านักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหาหรือไม่และทำการแบ่งกลุม่ นักศึกษาท่ีมีผลของคะแนน
น้อยให้มีการพัฒนาความรู้ โดยอาจารย์และเพื่อนท่ีช่วยกันให้
คำแนะนำแล้วมีการวัดผล การเรียนโดยการสอบกลางภาค และ
ปลายภาค นอกจากน้ีให ้งานค้นคว้าอิสระสำหรับการหาข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมี ในหัวข้อท่ีนกัศึกษาสนใจแล้วทำรายงาน
ส่งโดยที่ในส่วนสุดท้าย ของรายงานส่วนสุดท้ายนักศึกษาต้องใช้
ความรู้ที่ได้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงวิจารณ์ของ
นักศึกษาเองเกี่ยวกับเนื้อหาในแตล่ะส่วนท่ีไดไ้ปศึกษาค้นคว้ามา 
ว่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และสอดคล้องกับสิ่งท่ีไดเ้รียนในช้ัน
เรียนมากน้อยเพียงใด โดยที ่ถ้ามสี่วนของเนื้อหาท่ีนักศึกษาเห็น
ว่าไม่สอดคล้องกับความรู้ นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะได้อยา่งไร 

✓  ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ทำให้การ
เรียนการสอนต้องจัดให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ทาง Microsoft Teams 
 
ปรับรูปแบบการส่งงานกลุม่
ทาง Microsoft Teams 
และกำหนดเวลาในการส่ง
ช้ินงาน โดยแจ้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น LINE 
กลุ่ม และช่องทาง post ใน 
Microsoft Teams 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ   

   4.2 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย (มฉก. ข้อ 4.3) 
 
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเ้ตรยีมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นการเรยีนการสอนจะปรับใหม้ีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึ้น ในเรื่องของเนื้อหาวิชาการ การนำเสนอ การอ่านตำรา ซ่ึง
นักศึกษาต้องมีการพัฒนาในด้านปรับตัวให้พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ให้งานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน แต่ละกลุ่มรับผดิชอบร่วมกัน มี
หัวหน้า รองหัวหน้า และเลขาฯ โดยให้ร่วมกันคดิวิเคราะห์และ 
ร่วมกันทำงานให้พร้อมเสร็จทันส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- รายวิชา BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน สำหรับกลุ่มนักศึกษา 
พยาบาล (กลุ่ม 01) ให้นักศึกษาจดัทำรายงานร่วมกัน เกี่ยวกับ
อาหารจีนต่างๆ โดยใหม้ีการวิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกบั
โมเลกุลชีวภาพท่ีได้จากอาหาร โดยใช้ความรู้ท่ีได้ เรียนจาก
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลชีวภาพ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ลิพิด ทั้งนี้อาจมีการอภิปรายในเรื่องของ โภชนาการที่ได้
จากอาหารเหล่านีไ้ด้ (การบรูณาการงานด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน) โดยกำหนดโจทย์ใหเ้ป็น
อาหารหรือสมุนไพรจีน สำหรับในปีการศึกษาน้ี 

✓  ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ทำให้การ
เรียนการสอนต้องจัดให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ทาง Microsoft Teams 
 
ปรับรูปแบบการส่งงานกลุม่
ทาง Microsoft Teams 
และกำหนดเวลาในการส่ง
ช้ินงาน โดยแจ้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น LINE 
กลุ่ม และช่องทาง post ใน 
Microsoft Teams 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

   5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (มฉก. ข้อ 5.3)  
   5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและมีจรยิธรรม (มฉก. ข้อ 5.2)  
 
- กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุม่เพื่อรว่มกันค้นคว้าหาความรู้ 
จากบทความทางวิทยาศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหาเกีย่วข้องกับ 
รายวิชาชีวเคมี โดยใช้ฐานข้อมูลทีท่างมหาวิทยาลัย หัวเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติจดัไว้ให้กับนักศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของเว็บไซด์ www.worldcat.org หรือการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูล ทางวิชาการ
บทความทางวิทยาศาสตร์ หรือแหล่งอ้างอิง จากเว็บไซต์ 
https://scoholar.google.com  
- อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่านแจ้งเวลาที่สะดวกในการ พูดคุย 
อภิปราย หรือให้คำแนะนำเกีย่วกับบทความวิจัย ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาแตล่ะกลุม่ทำร่วมกัน โดยการนัด
หมายด้วยการพูดคยุโดยตรง การนัดหมายด้วย การใช้ e-
mail หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน ์เช่น LINE กลุ่มและ
ช่องทาง Chat ใน Microsoft Teams โดยนักศึกษาแตล่ะ
กลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มหรือ เลขาฯ คอยประสานงานเรื่องวัน
และเวลาที่ได้นัดหมายกับ อาจารย์ผู้สอน 
- การใช้แหล่งข้อมูลที่อยู่ในระบบ HCU e-learning ของ
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ โดยเข้าในเว็บไซต์ 
https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/  โดยนักศึกษา 
สามารถดึงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอนของราย 
วิชาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น สไลด์เนื้อหา 
บรรยายบทความวิชาการที่เกีย่วข้องกับเนื้อหาในรายวิชาที่ 
อาจารยผ์ู้สอนได้ใสไ่ว้ในเว็บไซต์และในบางหัวข้อบรรยายมี 
การเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาบรรยายพร้อมเสียง (video 
clip) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

✓  ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ทำให้
การเรยีนการสอนต้องจัด
ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านทาง Microsoft 
Teams 
 
ปรับรูปแบบการส่งงาน
กลุ่มทาง Microsoft 
Teams และกำหนดเวลา
ในการส่งช้ินงาน โดยแจ้ง
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น LINE กลุ่ม และ
ช่องทาง post ใน 
Microsoft Teams 

4.  ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ไม่มี   
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 149 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 149 

3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

4. จำนวนนักศึกษาขาดสอบ (F ขาดสอบ) - 

 
5.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) :  
จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนนของนักศึกษา กลุ่ม 01 รหัสคณะ 011 มีนักศึกษาทั้งหมด 149 คน  

ระดับคะแนน (เกรด) 
รหัส 011 

จำนวน 149 คน 
ร้อยละ 

A 4 2.69 

B+ 13 8.72 

B 30 20.13 

C+ 56 37.58 

C 41 27.52 

D+ 5 3.36 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

 
6.  ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผิดปกต:ิ ไม่ม ี
7.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: ไม่ม ี

7.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: ไม่ม ี
7.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: ไม่มี 

8.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา: มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา โดยไม่มีการแก้ไขจาก
คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน  (ระบ)ุ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
   1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน อดทน 
ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อท่ี 1.1 
สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (011)) 
   1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ ความ
รับผิดชอบ เสียสละ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 
(ข้อท่ี 1.2 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
(011)) 
   1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม (ข้อท่ี 1.3 สำหรับนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ (011)) 

 
   ประเมินผลจากจำนวนคนท่ีมา สอบย่อย
ในแต่ละหัวข้อที่เรยีนและการ ส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ทันภายใน เวลาที่
กำหนด 
   ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ตาม
ช่ัวโมงท่ีกำหนด 
 
ประเมินผลจากพัฒนาการของจำนวน
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในช้ันเรยีนออนไลน์ 
Microsoft Teams ด้วยระบบ attendant 
list 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

2. ด้านความรู้   
   2.1 อธิบายความรู้หลักการ และทฤษฎีในรายวิชา
ท่ีเรียน (ข้อท่ี 2.1 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ (011)) 

 
   การสอบย่อย สอบวัดผลกลางภาค 
ปลายภาคการศึกษาใช้วิธีการสอบด้วย
ระบบออนไลน์ Microsoft Teams และ 
Google form ประเมินผลจากความสนใจ 
และการส่งรายงานทีไ่ด้มอบหมายให้ ตาม
วันและเวลาที่ได้กำหนด 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
   3.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ตีความแะประ
เมินค่าเพือการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ (ข้อท่ี 3.1 สำหรับนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ (011)) 

 
ประเมินผลจากคะแนนสอบ กลางภาค 
และปลายภาคและจากรายงานคน้คว้า 
อิสระรวมทั้งบทวิจารณ์ของนักศึกษา ที่ส่ง
มา 

 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 

4. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ   
   4.3 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะ
ผู้นำ และสมาชิกกลุ่ม (ข้อท่ี 4.2 สำหรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ (011)) 

 
  
   ประเมินผลจากงานท่ีทำร่วมกัน ภายใน
กลุ่ม การตอบคำถามในห้องเรยีน และการ
ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 

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

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   5.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย
และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ อยา่งถูกต้องและรู้เท่า
ทัน (ข้อท่ี 5.3 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
(011)) 
   5.3 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด 
และการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม (ข้อท่ี 5.2 สำหรบันักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ (011)) 

 
 
ประเมินจากความสนใจที่จะหาเรือ่งที่ จะ
แปล ความใส่ใจในการทำงาน ความ
สละสลวยของเนื้อความโดยไม่ใช้ โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์จากการเข้าพบ อาจารย ์
การเข้าใช้ HCU e-learning ของวิชา 

 
 
{ / }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ  (ระบุ
เหตุผล) 
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                                                     สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ  
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
                                                   ภาคการศึกษา ......1.........  ปีการศึกษา ......2564............ 

           หลักสูตร/กลุ่มวิชา ................ชีวเคมี................... สาขาวิชา ........วิทยาศาสตร์กายภาพ... 
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาท่ีบูรณาการ ………BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน……………………………………………………………………………… 

นักศึกษาหลักสตูร/คณะ.........พยาบาลศาสตร์............ช้ันปีท่ี..........2................... 
2. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบการบูรณาการ …อ.ศรมน สุทิน/อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกลุ/อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ… 

3. สำหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ดำเนินงานร่วมกับการจดัโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อนี)้ 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย ........การบูรณาการเนื้อหารายวิชาชีวเคมีกับสมุนไพร หรืออาหารจีนที่มีฤทธิ์ตา้น COVID-19 
วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการทำวิจัย.......ปีการศึกษาที่ 1/2564....... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย …อาจารย์กลุม่วิชาชีวเคมี (อ.ศรมน สุทิน/อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิรกิุล/อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภติ
ธรรมคณุ………… 

4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

 การทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนนั้น (สำหรับรายวิชา BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน) การหยิบยก
เรื่องราวหรือตัวอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ยา หรือสมุนไพรที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาชีวเคมี 
โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สารชีวโมเลกุล และเมแทบอลิซึม ในปีการศึกษา 1/2564 ทางกลุ่มอาจารย์ชีวเคมี ได้
กำหนดให้นักศึกษาไปศึกษา ค้นคว้า และร่วมกันนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารจีน และสมุนไพรจีนที่มีการรายงานว่ามี
ฤทธิ์ต่อต้าน หรือป้องกันโรค COVID-19 เหล่านี้เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ในท้ายท่ีสุดก็ย่อมจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และยังเป็นพ้ืนฐานต่อยอดในเรื่องของเนื้อหาชีวเคมีที่มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพ
ของนักศึกษาต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1 นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดจ้ากเนื้อหาท่ีเรียน ในการอธิบายเกี่ยวกับชีวโมเลกลุที่อยู่ในอาหารหรือในสมุนไพรจีน 

6.2 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในสมนุไพร หรือ อาหารจีน ที่สามารถตา้นเชื้อ COVID-19 และสามารถบอกได้ถึงคุณค่าทาง

อาหารโดยใช้ความรู้ทางชีวเคมีที่เรียนในการอธิบาย และทำความเขา้ใจ 

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของรายวิชานี้ท่ีได้
นำ การบูรณาการงานดา้นทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่า 4.0 

สำเรจ็ตามเป้าหมาย  
มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี 4.04 

 

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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แบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ  อ.ศรมน สุทิน/อ.ดร.วภิาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล/อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคณุ 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  3 คน (ร้อยละ 100)  จำนวนทั้งหมด 3 คน 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากเนื้อหาทีเ่รยีน ในการ

อธิบายเกี่ยวกับชีวโมเลกุลที่อยู่ในอาหารหรือในสมุนไพรจีน 

3 

(100%) 
- - - - 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในสมุนไพร หรือ อาหารจีน ท่ี

สามารถต้านเชื้อ COVID-19 และสามารถบอกได้ถึงคณุค่าทางอาหารโดยใช้ความรู้

ทางชีวเคมีที่เรียนในการอธิบาย และทำความเข้าใจ 

3 

(100%) 
- - - - 

 
ตอนที่ 3 การประเมินผลสำเร็จของกระบวนการในการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ผู้เรียนรับทราบวิธีการบูรณาการที่บรรจลุงใน มคอ.3 (ประมวลการสอน) 3 

(100%) 
- - - - 

2. โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา 3 

(100%) 
- - - - 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการ 3 

(100%) 
- - - - 

4. รูปแบบของการบูรณาการมคีวามเหมาะสม อาทิ จัดนิทรรศการ การนำเสนอ

ผลงาน การฝึกปฏิบตัิ ฯ 

3 

(100%) 
- - - - 

5. ระยะเวลาในการทำกิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม 

เข้ากับการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

3 

(100%) 
- - - - 

6. การวัดผลมีความเหมาะสม 3 

(100%) 
- - - - 

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 ไม่ม ี
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แบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนของนักศึกษา) 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน จำนวนคนท่ีทำแบบประเมิน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09  

(จำนวนนักศึกษทั้งหมด 149 คน) 
 
2. คณะ (แสดงจำนวนคนท่ีทำแบบประเมิน) 
   คณะพยาบาลศาสตร ์  94 คน  
 
ตอนที่ 2 การประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเรียน ผู้เรยีนไดร้ับความรูด้้านศิลปะและวัฒนธรรมจากรายวิชา
นี้ ในระดับใด 

15 
(15.96%) 

42 
(44.68%) 

33 
(35.11%) 

4 
(4.26%) 

- 

2. หลังเรียน ผู้เรียนได้รับความรูด้า้นศิลปะและวัฒนธรรมจากรายวชิา
นี้ ในระดับใด 

23 
(24.47%) 

54 
(57.45%) 

17 
(18.09%) 

- - 

3. ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อมีศลิปะและวฒันธรรมเข้ามาผนวกกับการเรียน
การสอนทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชาเรียนได้ง่ายขึ้น 

19 
(20.21%) 

53 
(56.38%) 

20 
(21.28%) 

2 
(2.13%) 

- 

4. ผู้เรียนไดร้ับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่เกดิจากการนำองค์ความรูต้่าง 
ๆ เชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเท่านั้น 

26 
(27.66%) 

48 
(51.06%) 

17 
(18.09%) 

2 
(2.13%) 

1  
(1.60%) 

5. ผู้เรียนไดร้ับประสบการณเ์พิ่มขึน้จากการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนในรายวิชานี้   

24 
(25.53%) 

46 
(48.94%) 

22 
(23.40%) 

2 
(2.13%) 

- 

6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับไปปรับใช้ในการ
เรียน 

23 
(24.47%) 

49 
(52.13%) 

20 
(21.28%) 

1 
(1.60%) 

1 
(1.60%) 

7. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมของรายวิชานี้ท่ีได้มีการนำศลิปะ
และวัฒนธรรมมาบรูณาการเข้ากบัการเรยีนการสอน 

23 
(24.47%) 

54 
(57.45%) 

15 
(15.96%) 

2 
(2.13%) 

- 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
 เท่ากับ [(23x5) + (54x4) + (15x3) + (2x2)] / 94 = 4.04 
 
  



มคอ.5 

             
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ   17 

ข้อเสนอแนะสำหรับการบูรณาการกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 # ไม่มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ในส่วนของการบูรณาการกับทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบหรือผลการเรียนรู้ ของการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 
 # ทำให้ทราบถึงสารสำคัญที่เป็นตวัยาในอาหารและข้อมูลทางเคมีทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อที่เพ่ือนนำมาเสนอ 

 # รู้คุณของสมุนไพรหรืออาหารที่ให้คุณกับเรา ได้เห็นโครงสร้างหรือองค์ประกอบของสิ่งที่ตนไม่เคยเหน็ในตอนท่ีเรียน 

 # มีความเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่เรียน รู้ว่าชีวเคมีเกี่ยวข้องกับอาหาร และเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คดิ สามารถนำมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากน้ียังมีการศึกษาหาความรูด้้วยตนเองเพิ่มมากข้ึนและใส่ใจเนื้อหาการเรยีนเพิ่มขึ้นด้วย 

 # ได้รูส้่วนประกอบท่ีเกีย่วข้องกับชีวเคมีในอาหารและพืชต่างๆ  และเช่ือมโยงวิชาชีวเคมีเข้ากับชีวิตประจำวันได้มากข้ึน 

 # ผลการเรียนรู้คือ ได้ความรูแ้ละประสบการณ์จากการทำงานบรูณาการศิลปะและวัฒนธรรมเยอะมาก เพราะว่า

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ 

 
8. ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

8.1 คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเคมีได้ให้ความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลแก่นักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำเอกสาร/
แผ่นพับ/Electronic file โดยกำหนดให้จัดทำหัวข้อที่เกี่ยวกับอาหาร หรือสมุนไพรจีน ท่ีมีการรายงานว่ามีฤทธิ์ป้องกันการ
ติดเชื้อ COVID-19   
8.2 กำหนดเวลาให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจีน พร้อมทั้งใช้ความรู้ที่ได้จากเนื้อหารในรายวิชาชีวเคมีอธิบาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และอธิบายคุณค่าที่ได้ วิเคราะห์ว่าอาหารหรือสมุนไพรจีนนั้นประกอบด้วยสารชีวโมเลกุลใดบ้าง มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจอะไรบ้าง 
8.3 ส่งช้ินงานผ่านทางระบบ Microsoft Teams โดยกำหนดวันท่ีส่งช้ินงาน พร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในกลุ่ม 

ประโยชน์ที่นักศกึษาได้รับ 
1) ได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งงาน และส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบของนักศึกษาภายในกลุ่ม 

2) ได้มีการค้นคว้า สบืค้น แหล่งข้อมลู เปิดมมุมองเกี่ยวกับรายวิชาชีวเคมี ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัว 

3) พัฒนาทักษะในการเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เรียนรูปวิธีการเรียนภายใต้ข้อจำกัดที่มีการแพรร่ะบาดของโรค 

COVID-19 

ประโยชน์ที่อาจารย์ได้รับ 
1) เนื้อหาท่ีได้จากนักศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง เนื้อหาท่ีใช้สอน 

2) เปิดมุมมองใหม่ เกี่ยวกับเรื่องชีวโมเลกลุ กับการประยุกต์ใช้ทางด้าน ชีวเคมีของอาหาร (อาหารจีน) 

ประโยชน์ที่ได้รับในด้านอื่น ๆ (ถา้มี) 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบูรณาการในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ไม่ม ี
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก     

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

- ระบบ internet ที่มหาวิทยาลยัฯ ที่ค่อนข้างช้า ทั้งในเรื่องการเช่ือมต่อ 
และความเสถียรของสัญญาณ ส่งผลต่อการสอน online และการจดัการ
การสอบที่มหาวิทยาลัย 
- ปัญหาความเท่าเทียมของอุปกรณ์สื่อสาร และระบบ internet ของ
นักศึกษา ต่อการเรยีนออนไลน ์

- ทำให้ขาดแรงกระตุ้นในการเรียน เนื่องจากการเรียน
ออนไลน์เป็นรูปแบบที่ต้องการความรับผิดชอบของผู้เรียน
อย่างมาก โอกาสที่จะไมเ่ข้าช้ันเรยีนออนไลน์ของนักศึกษามี
สูง และการตรวจสอบจากผู้สอนคอ่นข้างทำได้ลำบาก 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร:  

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู ้

ไม่ม ี ไม่ม ี
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หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1. ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: 
 # สอนเนื้อหาบรรยาย ค่อนข้างเร็ว อยากให้ลดความเร็วลง 
 # จำนวนข้อสอบมากเกินไป ไมเ่หมาะสมกับเวลาที่ให้ โดยเฉพาะการสอบออนไลน์ ในส่วนของข้อสอบอัตนัยอยาก
ให้อาจารย์ให้เวลาในการทำข้อสอบมากกว่านี้ 
 # เสนอแนะให้อาจารย์สอนเนื้อหาให้ทันกับเวลาเรียน และเสนอแนะไม่อยากให้มีการนัดสอนเพิ่มเติม 
 # วิดีทัศน์ที่เปิดให้ดูในชั่วโมงบรรยาย ไม่อยากให้เปิดซ้ำ มปีัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ ที่ระบบ internet ไม่ค่อย
ดี ทำให้การเรียนมีปัญหา อยากให้ช่วยแปลเนื้อหาการสอนในบางช่วงเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ 
 # เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเสนอแนะให้มีการใช้เป็นภาษาไทยบา้ง การใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดทำให้ยาก
ต่อการเรียน และการทำความเข้าใจ บางครั้งจดตามเนื้อหาทีส่อนไม่ทัน 
 # ไม่แน่ใจว่าเปน็เฉพาะช่วงออนไลน์หรือไม่จึงมีการนัดตวิเวลาค่ำ แต่ถ้ากลับสู่ช่วงปกติ อยากให้เป็นวันหยุด
หรือไม่ก็หาวันที่เป็นคาบเรียนคาบสุดท้ายเปน็คาบติวแทน 
 # การนัดสอนนอกรอบมันหนักเกินไป อยากให้สอนให้ทันให้จบในคาบตามตารางมากกว่า 

1.2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1:  
 # ด้วยเนื้อหาสำคัญ และเยอะ จึงต้องมีบางช่วงที่ต้องเร่งสอน แต่ทั้งนี้ได้มีการบนัทึกคลิปการสอนย้อนหลังในระบบ 
Microsoft Teams ซึ่งนักศึกษาสามารถทบทวนได้ภายหลัง 
 # จำนวนข้อสอบมีความเหมาะสม กับเวลาที่ให้นักศึกษา เนื่องจากการจำกัดเวลาเป็นวิธีการปอ้งกันการทุจริตของ
นักศึกษา เช่น การส่งคำตอบให้กันโดยใช้สื่อสงัคมออนไลน์ การทำข้อสอบให้กัน เป็นต้น 
 # ในเร่ืองการบริหารจัดการเวลาในการสอนในห้องบรรยายนัน้ จะได้รับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
 # เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน ในบางหัวข้อได้มีการจัดทำเป็นเนื้อหาภาษาไทย ซึ่งได้ให้นักศึกษาใน HCU E-
learning และ Microsoft Teams สำหรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับเอกสารประกอบการเรียนที่เปน็ภาษาอังกฤษทั้งหมด จะได้
นำไปพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 # ช่วงเวลานัดติวเปน็เวลาทีส่อบถามนักศึกษาส่วนใหญ่เสร็จสิน้ภารกิจในแต่ละวัน และสามารถดูคลิปทบทวน
ย้อนหลังได้หากไมส่ามารถเข้าเรียนได้ 
 # มีการนัดสอนเพิ่มเติมเนื่องจากนักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจตอ้งขยายความและให้ตัวอย่างเพิ่มเติม และการนัด
สอนไม่มีการเช็คชื่อเข้าชัน้เรียน และสามารถทบทวนจากคลิปยอ้นหลังได้ 
 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน:  
 - ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
 - ไม่มี  
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา:  

 แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

- ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ด้วยรูปแบบการเรยีนแบบออนไลน์ ร่วมกับแบบ onsite 
สำหรับการมาเรียนทีม่หาวิทยาลยั ภายใต้สถานการณ์ที่
ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19    
 

- มีการปรับปรุงเนื้อหา เอกสารการเรียน เพิ่มเอกสารที่สรุป
เนื้อหาโดยย่อ เป็นภาษาไทยในบางหัวข้อ การมอบหมาย
งานท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในแตล่ะหัวข้อเป็นรายบุคคล 
- บันทึกคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลัง ใส่ในระบบ Microsoft 
Teams ทำให้นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาไดด้้วย
ตัวเอง 

 
 
2.  การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา:  
 - มีการเน้นในเร่ืองคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เน้นย้ำให้นกัศึกษามีความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเข้าเรียนในรายวิชาที่มีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เนน้ย้ำเร่ืองความซือ่สัตย์ในการทำข้อสอบเมื่อมี
การประเมินผา่นระบบออนไลน์  
 <เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนทีพ่ี่ป้อมประชาสัมพนัธ์ ใน LINE หรือ Microsoft Teams> 
 
 3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป:  

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดการการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวฯ ตามประกาศท่ี 
120/2564 ได้แก่ 1) จัดการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับรายวิชา (CLOs) เน้นทักษะ 4Cs; 2) ปรับใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นที่ Active 
learning โดยใช้การเรียนการสอนที่ผสมผสาน 
เช่น การให้งานมอบหมายในบางหัวข้อท่ีเรียน 
การสอบย่อยหลังจากท่ีเรียนเสร็จในแต่ละหัวข้อ 
การให้คะแนนจติพิสัยในกรณีที่นักศึกษามีความ
เสียสละช่วยส่วนรวม 

ปีการศึกษาถัดไป 
(2565) 

อาจารย์ในกลุม่วิชาชีวเคม ี

  
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:  
 - ไม่มี 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/กรรมการฯกลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์ 
 
ลงชื่อ         
(อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล) 
วันที่รายงาน 28 ธนัวาคม 2564 
            
ชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน/เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเคม-ีเคมีอินทรีย์ 
 
ลงชื่อ   
อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ) 
วันที่รายงาน 28 ธนัวาคม 2564 
  
ชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน/กรรมการฯ กลุ่มวิชาชีวเคม-ีเคมีอินทรีย์ 

  
ลงชื่อ   
(อาจารย์ ศรมน  สทุิน) 
วันที่รายงาน 28 ธนัวาคม 2564 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน/กรรมการฯ กลุ่มวิชาชีวเคม-ีเคมีอินทรีย์ 
 
ลงชื่อ          
(อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  หอมวิเศษวงศา) 
วันที่รายงาน 28 ธนัวาคม 2564 
 

ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
ลงชื่อ                
(อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์) 
วันที่รายงาน 28 ธันวาคม 2564 


