
มคอ. 3 

รายวิชาสมัมนาทางชีวภาพการแพทยข์ั้นสูง 1 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ชวพ  771 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ขั้นสูง 1 

2. จ านวนหน่วยกติ    1(0-2-1) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา  

อาจารย์ผู้สอน 

ล าดบัที่ รายชื่อ สงักดัภาควิชา 

1 รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา สรีรวิทยา 

2 ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล สรีรวิทยา 

3 อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร ชีวเคมี 

4 อ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล จุลชีววิทยา 

5 อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ กายวิภาคศาสตร์ 

6 อ.ดร.ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ชีวเคมี 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อน (pre-requisite) 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกนั (co-requisite) 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยาย 18-602 ช้ัน 6 อาคาร 18 มศว ประสานมิตร 



9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของวิชาคร้ังล่าสุด 

7 สิงหาคม 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติพัฒนาทกัษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ได้แก่ 

- ด้านการอ่าน การค้นคว้าหาข้อมูลเชิงวิชา และ ทกัษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ที่ได้

จากการอ่านบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ 

- ด้านการเขียนบทคัดย่อและเอกสารอ้างองิ 

- ด้านการพูด การฟัง การน าเสนอผลงานในที่สาธารณะ และการตอบค าถามเชิงวิชาการ  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบั 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรบัณฑติศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2.2 การปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินนิสติเพ่ือให้สอดคล้องกบัการพัฒนานิสติให้สามารถใช้

ภาษาองักฤษในการน าเสนองาน การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างมีประสทิธภิาพ สามารถอภิปรายและ

วิจารณ์ในเชิงวิชาการต่อสาธารณชนได้ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. อธบิายรายวิชา 

สมัมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์  

อธบิายแนวคิด วิธกีาร ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

1(0-2-1) 

บรรยาย การฝึกปฎิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

- 30 15 

 



3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

4. จ านวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ/ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.1 มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

            ทั้งทางด้านการพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน 

            และการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัย 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

- สามารถเช่ือมโยงความรู้ของสหสาขาวิชา

ทางการแพทย์ในเชิงบูรณาการ และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ

สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

- มีความรู้ ความสามารถในการสอนและ

เข้าใจหลักการการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

- สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยด้าน

ชีวภาพการแพทย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่หรือนวัตกรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

ข้อที่ 2.3 มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบ 

            บูรณาการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

ข้อที่ 2.4 มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านหลักการสอนที่ 

            เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประกนัคุณภาพ 

            การศึกษา 

ข้อที่ 2.5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ 

            สาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อที่ 3.4 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง 

            นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย หรือ 

รายวิชา ดา้นท่ี 1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2. 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3. 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4.

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5.  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ชวพ  

771    
● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● 



           จัดการประเดน็ปัญหาด้วยการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1.1 ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

1.2 มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่

คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อื่น

ปฏบัิติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

1.3 ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 

- แจ้งให้นิสิตทราบวัตถุประสงค์ของการ

เรียน แนวทางและวัตถุประสงค์ในการ

ประเมินรายวิชาสมัมนาซ่ึงจะประเมินใน

หลายๆ ด้านรวมทั้งการประเมินตนเอง

และเพ่ือนในช้ันเรียน 

- ก าหนดให้นิสติทุกคนต้องมีการแสดง

ความคิดเหน็ การอภิปรายร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียน 

- มีการสอนสอดแทรกและมอบหมายงาน 

ที่ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ 

- มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่มและเสริม

ประสบการณ์จากการท าวิจัยโดยการน า

ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมการ

วิจัยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เน้นย า้เร่ืองจริยธรรมในการไม่คัดลอก

ผลงานของผู้อื่นซ่ึงนิสิตได้เรียนแล้วใน

รายวิชา Principles of health science 

research 

- นิสติต้องเขียนบทคัดย่อด้วยตนเอง 

และอ้างองิทุกบทความที่น ามาใช้ใน

การน าเสนอ  

-สังเกตและให้คะแนนจาก

พฤติกรรมการแสดงออก

และการแสดงความคิดเหน็ 

การอภิปรายในช้ันเรียน การ

เข้าช้ันเรียน ส่งงานตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด 

-ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน การตอบค าถาม และ

การเขียนบทคัดย่อ  

-ประเมินจากความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

สอบถามจากเพ่ือนร่วมงาน 

/ ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2.1  มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีและ

หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2.2 มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึกซ้ึงในเน้ือหาหลักของสาขาวิชา

ชีวภาพการแพทย์ได้แก่ กายวิภาค

ศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัช

วิทยา พยาธวิิทยา และ สรีรวิทยา 

2.3  มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการทั้งเชิง

กว้างและเชิงลึก 

2.4  มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้าน

หลักการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2.5  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น

แก่นของสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2.6  พัฒนาความรู้ด้านชีวภาพการ 

แพทย์ โดยการศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วย

ตนเอง  

 

 

- ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลการ

ค้นคว้าศึกษางานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ตั้งแต่

ปี 2015เป็นต้นไป 

- ก าหนดให้น าเสนอเน้ือหา

วิชาการในสาขาชีวภาพ

การแพทย์ที่สนใจ 2 เร่ืองโดย

มีอย่างน้อย 1 เร่ืองที่ไม่

เกี่ยวข้องกบังานวิจัย 

- นิสติน าเสนอด้วย powerpoint 

ประกอบการน าเสนอแบบปาก

เปล่า 

- ก าหนดให้เรียนรายวิชาที่มี

เน้ือหาชีวภาพการแพทย์ทั้ง

แบบบูรณาการและเน้นแต่ละ

สาขาวิชา โดยใช้รูปแบบการ

เรียนการสอน ได้แก่ 

- การบรรยาย แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ วิเคราะห์ 

วิจารณ ์และอภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ

สารสนเทศ และน าเสนอ

ความรู้ 

- การเรียนรู้ โดยใช้บท

วิเคราะห์ทางวิชาการเป็นฐาน 

 

ก าหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- ประเมินเน้ือหาการน าเสนอ 

ความเข้าใจในเน้ือหาที่

น าเสนอ การตอบค าถาม 

และประเมินจาก บทคัดย่อ 

- ประเมินจากความสามารถใน

การอธบิายให้ผู้ฟังเข้าใจใน

เน้ือหาที่น าเสนอ 

- การประเมิน/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจใน

การเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- มีการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการจากงานวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

 

 

 



3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผล

การเรียนรู้ 

3.1  สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏบัิติน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่ที่ซับซ้อน

และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป 

3.2  สามารถวิจารณ์งานวิจัยทั้งทาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติได้อย่างมี

เหตุผลและลึกซ้ึง 

3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและ

ทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ใหม่อย่างสร้างสรรค์  

3.4  สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จาก

การวิจัย หรือจัดการประเดน็ปัญหาด้วย

การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

 

-  นิสิตน าเสนอผลการค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ตั้งแต่

ปี 2015เป็นต้นไป 

- นิสติน าเสนอด้วย powerpoint 

ประกอบการน าเสนอแบบ

ปากเปล่า 

- เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้

ต่างๆ ผ่านการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ  

  

- ประเมินคุณภาพของ

เน้ือหา ความถูกต้อง 

และความลึกซ้ึงจาก

หัวข้อที่เลือกมา

น าเสนอ  

-ประเมินจากการ

วิเคราะห์วิจารณ์ 

ผลงานวิจัยที่น าเสนอ  

-ประเมินจากการตอบ

ค าถามข้อสงสัยของ

ผู้ฟัง 

-ประเมินในการ

วิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาโดยใช้การ

ซักถาม/การสงัเกต 

การเขียนบทคัดย่อ  

 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งในภาวะผู้น าและผู้

ตาม 

4.2  สามารถสร้างสมัพันธภาพและ

ท างานเป็นกลุ่มระหว่างผู้เรียน

ด้วยกนัได้ ช่วยงานกลุ่มให้

ประสบความส าเรจ็ 

- นิสติน าเสนอผลการ
ค้นคว้าศึกษางานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 

2015เป็นต้นไป 

- นิสติน าเสนอด้วย 
powerpoint ประกอบการ

น าเสนอแบบปากเปล่า  

ท าการประเมินหัวข้อทั้ง 3 

โดยอาจารย์ และโดยนิสติ

ประเมินตนเองและเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ในการเรียนและการท างาน

วิจัย 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน  



- ร่วมอภิปรายและแสดง
ความคิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั  

- ประเมินจากการส่ง

บทคัดย่อตามเวลาที่ก  าหนด 

4.3  พัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ

และวิชาชีพในระดับองค์กร 

 

- ฝีกความเป็นผู้น าและสร้าง
สมัพันธใ์นการท ากจิกรรม

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

- จากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม  

- จากความเป็นผู้น าของกลุ่ม  

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  

5.1 มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษทั้งทางด้านการพูด  

การฟัง  การแปล  การเขียน  และ

การใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

5.2  มีทกัษะในการใช้สารสนเทศในการ

สบืค้นข้อมูลและสื่อสารและเลือกใช้

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5.3  สามารถเลือกใช้สถิติในการท าวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

ได้อย่างเหมาะสม  

5.4  มีทกัษะในการน าเสนอรายงานใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ โดยใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกบั

กลุ่มบุคคลในวงการวิชาการและบุคคล

ทั่วไป 

1.  โดยการท ารายงานและ

น าเสนอในช้ันเรียนโดยใช้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.  ส่งเสริมและเตรียมความ

พร้อมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.  จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

เสริมทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข และสถิติ  

4.  จัดการเรียนการสอน

รูปแบบต่างๆในการ

น าเสนอรายงาน พร้อมกบั

การให้ข้อเสนอแนะในการ

น าเสนอความรู้ทางวิชาการ

แก่ บุคคลทั่วไป 

- ประเมินจากผลการท ารายงาน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการน าเสนองานที่ได้รับ

มอบหมายโดยใช้สื่อและ 

   เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- คุณภาพของวิธกีารที่เลือกใช้ 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

และสารสนเทศ 

- คุณภาพและความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการ

น าเสนองาน 

- สอบถามความเข้าใจในการใช้

สถิติ และการแปลผลข้อมูล 

 

 

 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วนั เดือน 

ปี 

หวัขอ้/

รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน 

8 สค 

2560 

แนะน ารายวิชา 

การบรรยาย

เกี่ยวกบั

บทความ/

วิชาการ

งานวิจัย  

2 แนะน าแนวทางหัวข้อการ

น าเสนอ เทคนิคการ

น าเสนอ การสบืค้น 

ข้อมูล การอ้างองิเอกสาร  

กฎเกณฑใ์นการเรียน 

การประเมินผล วิธกีาร

เข้าช้ันเรียน การส่งงาน

และการติดต่อขอ

ค าปรึกษาจากอาจารย์  

บรรยาย 

และ

เอกสาร

ประกอบ 

รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะ

ปัญญา 

 

9 สค 

2560 

อาจารย์พิเศษ

น าเสนอผลงาน 

2 การบรรยายพิเศษ เร่ือง 

Utilization of plant 

biomass after food 

processing 

powerpoint Prof.Dr. Tatsuji 

Sakamoto, Osaka 

Perfecture University, 

Japan 

18 สค 

2560 

นิสติน าเสนอ

งาน 

3 การบรรยายพิเศษ เร่ือง 

Biomimetic sensor 

strategies for detecting 

clinically relevant 

species 

powerpoint Prof. Dr. Peter 

Lieberzeit, University 

of Vienna, Austria 

13 กย 

2560 

นิสติน าเสนอ

งาน 

3 นิสติน าเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ์ ใช้

เวลาน าเสนอ 30-40  

นาท ี

powerpoint นิสติ 

18 ตค 

2560 

นิสติน าเสนอ

งาน 

3 นิสติน าเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ์ ใช้

เวลาน าเสนอ 30-40  

นาท ี

powerpoint นิสติ 



19 ตค

2560 

ประเมินผลการ

สอน 

1 นิสติประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 

และประเมิน

ความก้าวหน้าหรือการ

พัฒนาของผู้เรียน 

แบบ

ประเมิน 

ฉัตรศรี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

การน าเสนองาน -คุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

-วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

-การเข้าช้ันเรียน การรักษาเวลา 

การส่งบทคัดย่อ 

-การเตรียมเน้ือหา การหาข้อมูล 

-การตอบค าถาม 

-ความสามารถในการพูดการ

สื่อสาร บุคลิกภาพ 

-การน าเสนอสื่อทางภาพ  

10% 

 

35% 

20% 

20% 

 

15% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

ต าราหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสมัมนา  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ขึ้นกบัหัวข้อสัมมนา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ขึ้นกบัหัวข้อสัมมนา เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในการสบืค้นข้อมูล เช่น www.sciencedirect.com, 

pubmed  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสติ 

http://www.sciencedirect.com/


ให้นิสติประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจาหรือเขียนลงในแบบ

ประเมิน 

2. กลยุทธป์ระเมินการสอน 

พิจารณาจากผลคะแนนการน าเสนอของนิสติที่ได้จากคณะกรรมการ 

3.  การปรับปรุงการสอน  

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการรวบรวมปัญหาเพ่ือพิจารณาก าหนดแนว

ทางการปรับปรุงการสอนร่วมกนั โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน และวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาด าเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในการน าเสนองาน

ของนิสติทุกคน 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต สงัเกตพฤติกรรม ความใส่ใจในการเรียน การ

เคารพและรับฟังความเหน็ของเพ่ือนร่วมช้ัน และผู้สอน 

- ประเมินด้านความรู้ และด้านปัญญา จากการน าเสนองานที่ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง การ

ตอบค าถาม การวิเคราะห์ อภิปรายงานวิจัยที่น าเสนอ 

- วิเคราะห์จากแบบประเมินที่นิสติประเมินรายวิชา การประเมินความก้าวหน้าของตัวนิสติเอง

หลังจบการเรียนรายวิชา และจากคะแนนที่นิสติได้ 

- หลังจากนิสติทุกคนน าเสนองานในคร้ังที่ 1 เสรจ็สิ้นแล้ว จะให้ข้อเสนอแนะในทุก ๆ ด้าน 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส าหรับการน าเสนอในคร้ังที่ 2 โดยกระตุ้นให้มีการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

ทั้งน้ีเป็นกระบวนการพัฒนานิสติในการน าเสนองานวิจัยและเป็นกระบวนการหน่ึงในการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

- น าเกรดเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ชวพ 
771  

- จัดให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผู้ประสานงานรายวิชา กบั อาจารย์ผู้สอน เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวิชา และร่วมกนัพิจารณารายละเอยีดใน  มคอ3  

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและนิสติรับทราบแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชา  

- ผู้ประสานงานรายวิชาจะเป็นผู้เตรียมเคร่ืองมือในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เช่น แบบ
ประเมินต่างๆ  

- วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในการทวนสอบฯ และคะแนนที่นิสิตได้รับจากการ
น าเสนองาน  



- ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการ

เรียนการสอน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และแจ้งคะแนนและเกรดแก่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบและพิจารณา 

 


