มคอ. 3
รายวิชาสัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ข้ นั สูง 1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชวพ 771
สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ข้นั สูง 1
2. จานวนหน่วยกิต 1(0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวภาพการแพทย์)
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา
อาจารย์ผ้ ูสอน
ลาดับที่
รายชื่อ
1
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา
2
ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
3
อ.ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร
4
อ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
5
อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์
6
อ.ดร.ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อน (pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ องบรรยาย 18-602 ชั้น 6 อาคาร 18 มศว ประสานมิตร

สังกัดภาควิชา
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมี

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด
7 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ พัฒนาทักษะต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่
- ด้ านการอ่าน การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเชิงวิชา และ ทักษะด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ที่ได้
จากการอ่านบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ
- ด้ านการเขียนบทคัดย่อและเอกสารอ้ างอิง
- ด้ านการพูด การฟัง การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะ และการตอบคาถามเชิงวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2.2 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินนิสติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการพัฒนานิสติ ให้ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนองาน การสื่อสารให้ ผ้ ูฟังเข้ าใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอภิปรายและ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการต่อสาธารณชนได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. อธิบายรายวิชา
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่นี ่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์
อธิบายแนวคิด วิธกี าร ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
1(0-2-1)
บรรยาย
การฝึ กปฎิบัติ การศึกษาด้ วยตนเอง (SDL)
30
15

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านที่ 1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

ชวพ
771

1.2

ด้านที่ 2.
ความรู ้

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

ด้านที่ 3.
ทักษะทางปัญญา

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

ด้านที่ 4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ผูร้ บั ผิดชอบ

ด้านที่ 5.
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3

5.4

● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ●
4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ เป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/
สมรรถนะของหลักสูตร
1. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 5.1 มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งทางด้ านการพูด การฟัง การแปล การเขียน
และการใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัย
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ของสหสาขาวิชา ข้ อที่ 2.3 มีความรู้เข้ าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบ
บูรณาการทั้งเชิงกว้ างและเชิงลึก
ทางการแพทย์ในเชิงบูรณาการ และ
ข้ อที่ 2.4 มีความเข้ าใจความรู้พ้ ืนฐานด้ านหลักการสอนที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่เี ป็ นแก่นของ
เน้ น ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางและการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษา
- มีความรู้ ความสามารถในการสอนและ
ข้ อที่ 2.5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่เี ป็ นแก่นของ
เข้ าใจหลักการการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษา
- สามารถวางแผนและดาเนินงานวิจัยด้ าน ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
ชีวภาพการแพทย์ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ข้ อที่ 3.4 สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย หรือ
ใหม่หรือนวัตกรรม

จัดการประเด็นปัญหาด้ วยการวินิจฉัยอย่างถูกต้ อง
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผลการ
จริยธรรม
เรียนรู้
1.1 ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูก - แจ้ งให้ นิสิตทราบวัตถุประสงค์ของการ -สังเกตและให้ คะแนนจาก
เรียน แนวทางและวัตถุประสงค์ในการ
พฤติกรรมการแสดงออก
กาลเทศะ มีระเบียบวินัย
ประเมินรายวิชาสัมมนาซึ่งจะประเมินใน และการแสดงความคิดเห็น
1.2 มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่
หลายๆ ด้ านรวมทั้งการประเมินตนเอง การอภิปรายในชั้นเรียน การ
คัดลอกผลงานของผู้อ่นื
เข้ าชั้นเรียน ส่งงานตาม
และเพื่อนในชั้นเรียน
ตลอดจนส่งเสริมให้ ผ้ ูอ่นื
ระยะเวลาที่กาหนด
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม - กาหนดให้ นิสติ ทุกคนต้ องมีการแสดง
ความคิดเห็น การอภิปรายร่วมกับเพื่อน -ประเมินจากการนาเสนอ
จริยธรรม
ผลงาน การตอบคาถาม และ
ร่วมชั้นเรียน
1.3 ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่
การเขียนบทคัดย่อ
ดีตามจรรยาบรรณทาง
- มีการสอนสอดแทรกและมอบหมายงาน
ที่ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่ -ประเมินจากความรับผิดชอบ
วิชาการและวิชาชีพ
ในหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
นิสติ
สอบถามจากเพื่อนร่วมงาน
- มอบหมายงานให้ ทาเป็ นกลุ่มและเสริม
/ ผู้เกี่ยวข้ อง
ประสบการณ์จากการทาวิจัยโดยการนา
ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมการ
วิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เน้ นยา้ เรื่องจริยธรรมในการไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อ่นื ซึ่งนิสิตได้ เรียนแล้ วใน
รายวิชา Principles of health science
research
- นิสติ ต้ องเขียนบทคัดย่อด้ วยตนเอง
และอ้ างอิงทุกบทความที่นามาใช้ ใน
การนาเสนอ

2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
2.1 มีความรู้ และเข้ าใจในทฤษฎีและ - กาหนดให้ นิสิตนาเสนอผลการ กาหนดรูปแบบการประเมินให้
หลักการพื้นฐานเพื่อการศึกษาและ ค้ นคว้ าศึกษางานวิจัยที่ได้ รับ สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 มี ค วามรู้ เข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ต้ังแต่ ได้ แก่
ลึกซึ้งในเนื้อหาหลักของสาขาวิชา ปี 2015เป็ นต้ นไป
- ประเมินเนื้อหาการนาเสนอ
ชีวภาพการแพทย์ได้ แก่ กายวิภาค - กาหนดให้ นาเสนอเนื้อหา
ความเข้ าใจในเนื้อหาที่
ศาสตร์ จุ ลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัช วิชาการในสาขาชีวภาพ
นาเสนอ การตอบคาถาม
วิทยา พยาธิวิทยา และ สรีรวิทยา
การแพทย์ท่สี นใจ 2 เรื่องโดย
และประเมินจาก บทคัดย่อ
2.3 มีความรู้ เข้ า ใจในศาสตร์ ชีวภาพ มีอย่างน้ อย 1 เรื่องที่ไม่
- ประเมินจากความสามารถใน
การแพทย์ แ บบบู ร ณาการทั้ง เชิ ง เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
การอธิบายให้ ผ้ ูฟังเข้ าใจใน
กว้ างและเชิงลึก
- นิสติ นาเสนอด้ วย powerpoint
เนื้อหาที่นาเสนอ
2.4 มีความเข้ าใจความรู้พ้ ื นฐานด้ า น ประกอบการนาเสนอแบบปาก - การประเมิน/สังเกต การมี
หลั ก การสอนและการประกั น เปล่า
ส่วนร่วมและความสนใจใน
คุณภาพการศึกษา
- กาหนดให้ เรียนรายวิชาที่มี
การเรียน
2.5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่เี ป็ น เนื้อหาชีวภาพการแพทย์ท้งั
- การประเมินผลการเรียนรู้
แก่นของสาขาวิชาได้ อย่างมี
แบบบูรณาการและเน้ นแต่ละ
ของนิสติ โดยนิสติ
ประสิทธิภาพ
สาขาวิชา โดยใช้ รูปแบบการ
- มีการเผยแพร่ผลงานทาง
2.6 พัฒนาความรู้ด้านชีวภาพการ
เรียนการสอน ได้ แก่
วิชาการจากงานวิจัยใน
แพทย์ โดยการศึกษาเรียนรู้ได้ ด้วย - การบรรยาย แลกเปลี่ยน
รูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ตนเอง
ความคิดเห็น วิเคราะห์
ระดับประเทศและนานาชาติ
วิจารณ์ และอภิปรายร่วมกัน
- การศึกษาค้ นคว้ า แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
สารสนเทศ และนาเสนอ
ความรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ บท
วิเคราะห์ทางวิชาการเป็ นฐาน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ ความรู้ท้งั ทางด้ านทฤษฎีและ
ปฏิบัตินามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ท่ซี ับซ้ อน
และแก้ ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 สามารถวิจารณ์งานวิจัยทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ อย่างมี
เหตุผลและลึกซึ้ง
3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและ
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ
ใหม่อย่างสร้ างสรรค์
3.4 สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการ
สร้ างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จาก
การวิจัย หรือจัดการประเด็นปัญหาด้ วย
การวินิจฉัยอย่างถูกต้ อง

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
- นิสิตนาเสนอผลการค้ นคว้ า - ประเมินคุณภาพของ
ศึกษางานวิจัยที่ได้ รับการ
เนื้อหา ความถูกต้ อง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
และความลึกซึ้งจาก
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ต้ังแต่ หัวข้ อที่เลือกมา
ปี 2015เป็ นต้ นไป
นาเสนอ
- นิสติ นาเสนอด้ วย powerpoint -ประเมินจากการ
ประกอบการนาเสนอแบบ
วิเคราะห์วิจารณ์
ปากเปล่า
ผลงานวิจัยที่นาเสนอ
- เน้ นการสอนให้ นิสิตรู้จักคิด -ประเมินจากการตอบ
วิเคราะห์บูรณาการและ
คาถามข้ อสงสัยของ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความรู้
ผู้ฟัง
ต่างๆ ผ่านการนาเสนอ
-ประเมินในการ
ผลงานวิชาการ
วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาโดยใช้ การ
ซักถาม/การสังเกต
การเขียนบทคัดย่อ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ - นิสติ นาเสนอผลการ
มอบหมาย ทั้งในภาวะผู้นาและผู้
ค้ นคว้ าศึกษางานวิจัยที่
ตาม
ได้ รับการตีพิมพ์ใน
4.2 สามารถสร้ างสัมพันธภาพและ
วารสารวิชาการระดับ
ทางานเป็ นกลุ่มระหว่างผู้เรียน
นานาชาติ ตีพิมพ์ต้งั แต่ปี
ด้ วยกันได้ ช่วยงานกลุ่มให้
2015เป็ นต้ นไป
ประสบความสาเร็จ
- นิสติ นาเสนอด้ วย
powerpoint ประกอบการ
นาเสนอแบบปากเปล่า

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ทาการประเมินหัวข้ อทั้ง 3
โดยอาจารย์ และโดยนิสติ
ประเมินตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน
- การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า
ในการเรียนและการทางาน
วิจัย
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน

- ร่วมอภิปรายและแสดง
- ประเมินจากการส่ง
ความคิดเห็นทางวิชาการ
บทคัดย่อตามเวลาที่กาหนด
- ฝึ กคิดวิเคราะห์การ
แก้ ปัญหากลุ่มร่วมกัน
4.3 พัฒนาความเป็ นผู้นาทางวิชาการ - ฝี กความเป็ นผู้นาและสร้ าง - จากพฤติกรรมและการ
และวิชาชีพในระดับองค์กร
สัมพันธ์ในการทากิจกรรม
แสดงออกของนิสิตระหว่าง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
บุคคลภายในกลุ่ม
- จากความเป็ นผู้นาของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทั้งทางด้ านการพูด
การฟัง การแปล การเขียน และ
การใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
5.2 มีทกั ษะในการใช้ สารสนเทศในการ
สืบค้ นข้ อมูลและสื่อสารและเลือกใช้
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม
5.3 สามารถเลือกใช้ สถิติในการทาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ได้ อย่างเหมาะสม
5.4 มีทกั ษะในการนาเสนอรายงานใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ โดยใช้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลในวงการวิชาการและบุคคล
ทั่วไป

กลยุทธ์การสอน

1. โดยการทารายงานและ
นาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ส่งเสริมและเตรียมความ
พร้ อมในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และสถิติ
4. จัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆในการ
นาเสนอรายงาน พร้ อมกับ
การให้ ข้อเสนอแนะในการ
นาเสนอความรู้ทางวิชาการ
แก่ บุคคลทั่วไป

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

- ประเมินจากผลการทารายงาน
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการนาเสนองานที่ได้ รับ
มอบหมายโดยใช้ ส่อื และ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
- คุณภาพของวิธกี ารที่เลือกใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และสารสนเทศ
- คุณภาพและความถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่ใช้ ประกอบในการ
นาเสนองาน
- สอบถามความเข้ าใจในการใช้
สถิติ และการแปลผลข้ อมูล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
วัน เดือน
หัวข้อ/
จานวน
ปี
รายละเอียด ชัว่ โมง
8 สค
แนะนารายวิชา
2
2560
การบรรยาย
เกี่ยวกับ
บทความ/
วิชาการ
งานวิจัย

9 สค
2560

อาจารย์พิเศษ
นาเสนอผลงาน

2

18 สค
2560

นิสติ นาเสนอ
งาน

3

13 กย
2560

นิสติ นาเสนอ
งาน

3

18 ตค
2560

นิสติ นาเสนอ
งาน

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
แนะนาแนวทางหัวข้ อการ
นาเสนอ เทคนิคการ
นาเสนอ การสืบค้ น
ข้ อมูล การอ้ างอิงเอกสาร
กฎเกณฑ์ในการเรียน
การประเมินผล วิธกี าร
เข้ าชั้นเรียน การส่งงาน
และการติดต่อขอ
คาปรึกษาจากอาจารย์
การบรรยายพิเศษ เรื่อง
Utilization of plant
biomass after food
processing
การบรรยายพิเศษ เรื่อง
Biomimetic sensor
strategies for detecting
clinically relevant
species
นิสติ นาเสนองานจาก
วารสารที่ตนเองสนใจ
หรือเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับงานปริญญานิพนธ์ ใช้
เวลานาเสนอ 30-40
นาที
นิสติ นาเสนองานจาก
วารสารที่ตนเองสนใจ
หรือเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับงานปริญญานิพนธ์ ใช้
เวลานาเสนอ 30-40
นาที

สือ่ ทีใ่ ช้
บรรยาย
และ
เอกสาร
ประกอบ

ผูส้ อน
รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะ
ปัญญา

powerpoint Prof.Dr. Tatsuji
Sakamoto, Osaka
Perfecture University,
Japan
powerpoint Prof. Dr. Peter
Lieberzeit, University
of Vienna, Austria

powerpoint นิสติ

powerpoint นิสติ

19 ตค
2560

ประเมินผลการ
สอน

1

นิสติ ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
และประเมิน
ความก้ าวหน้ าหรือการ
พัฒนาของผู้เรียน

แบบ
ประเมิน

ฉัตรศรี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

การนาเสนองาน -คุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
-ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
-วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี

วิธีการประเมิน
-การเข้ าชั้นเรียน การรักษาเวลา
การส่งบทคัดย่อ
-การเตรียมเนื้อหา การหาข้ อมูล
-การตอบคาถาม
-ความสามารถในการพูดการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ
-การนาเสนอสื่อทางภาพ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
35%
20%
20%
15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ตาราหรือข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อการสัมมนา
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ขึ้นกับหัวข้ อสัมมนา
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ขึ้นกับหัวข้ อสัมมนา เว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในการสืบค้ นข้ อมูล เช่น www.sciencedirect.com,
pubmed
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ

ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะด้ วยวาจาหรือเขียนลงในแบบ
ประเมิน
2. กลยุทธ์ประเมินการสอน
พิจารณาจากผลคะแนนการนาเสนอของนิสติ ที่ได้ จากคณะกรรมการ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้ รับผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จะมีการรวบรวมปัญหาเพื่อพิจารณากาหนดแนว
ทางการปรับปรุงการสอนร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน และวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการนาเสนองาน
ของนิสติ ทุกคน
- ประเมินการเข้ าเรียนตรงเวลาของนิสิต สังเกตพฤติกรรม ความใส่ใจในการเรียน การ
เคารพและรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน
- ประเมินด้ านความรู้ และด้ านปัญญา จากการนาเสนองานที่ไปค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง การ
ตอบคาถาม การวิเคราะห์ อภิปรายงานวิจัยที่นาเสนอ
- วิเคราะห์จากแบบประเมินที่นิสติ ประเมินรายวิชา การประเมินความก้ าวหน้ าของตัวนิสติ เอง
หลังจบการเรียนรายวิชา และจากคะแนนที่นิสติ ได้
- หลังจากนิสติ ทุกคนนาเสนองานในครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ ว จะให้ ข้อเสนอแนะในทุก ๆ ด้ าน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสาหรับการนาเสนอในครั้งที่ 2 โดยกระตุ้นให้ มีการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เป็ นกระบวนการพัฒนานิสติ ในการนาเสนองานวิจัยและเป็ นกระบวนการหนึ่งในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
- นาเกรดเข้ าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ชวพ
771
- จัดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประสานงานรายวิชา กับ อาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา และร่วมกันพิจารณารายละเอียดใน มคอ3
- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้ งให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและนิสติ รับทราบแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชา
- ผู้ประสานงานรายวิชาจะเป็ นผู้เตรียมเครื่องมือในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เช่น แบบ
ประเมินต่างๆ
- วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินต่างๆที่ใช้ ในการทวนสอบฯ และคะแนนที่นิสิตได้ รับจากการ
นาเสนองาน

- ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผ้ ูสอนให้ ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป และแจ้ งคะแนนและเกรดแก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบและพิจารณา

