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มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชวพ 771
สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ข้นั สูง 1
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
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
7
อ.ดร.ยามาระตี จัยสิน

สังกัดภาควิชา
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมี
เภสัชวิทยา

4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษา 2560
5. สถานทีเ่ รียน
ณ ห้ องบรรยาย 15-603 ชั้น 6 อาคาร 18 มศว ประสานมิตร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียดตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
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จานวน
ชั่วโมงที่สอน
จริง

ผูส้ อน

หน้า 1

มคอ. 5

1

1

2

6
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แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์
การนาเสนองาน และเกณฑ์
ประเมินรายวิชา
Special seminar: Utilization
of plant biomass after food
processing

2

2

รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา

2

2

Special seminar: Biomimetic
sensor strategies for
detecting clinically relevant
species
นิสติ นาเสนองาน
นิสติ นาเสนองาน

2

2

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

3
3

3
3

นิสติ
นิสติ

2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
หัวข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อทีส่ อน
ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู ้

วิธีสอนทีร่ ะบุใน
รายละเอียดรายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบในการเรียน - แจ้ งให้ นิสติ ทราบ
วัตถุประสงค์และเกณฑ์
(ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีวินัย
การประเมินรายวิชา
เคารพกฏระเบียบและ
สัมมนาซึ่งครอบคลุม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย)
หลายด้ านรวมทั้งความ
2. มีจริยธรรมในการทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื (เคารพสิทธิและ รับผิดชอบในการเรียน
- มีการสอนสอดแทรกให้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
และทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ )
นิสติ มีความรับผิดชอบใน
การเรียน ส่งงานให้ ตรง
3. มีจริยธรรมในการวิจัย
ตามเวลา
- นิสติ ต้ องเขียนบทคัดย่อ
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มี



-นิสติ เขียน
บทคัดย่อไม่
สอดคล้ องกับหัวข้ อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการทดลอง
อภิปราย และ
สรุปผลการทดลอง
- มีการแสดงความ
คิดเห็น และซักถาม
น้ อย
วิธแี ก้ ไข
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- แนะนาวิธเี ขียนที่
ถูกต้ อง
- เน้ นยา้ ให้ เขียน
ตาม format ที่
กาหนดไว้
- กระตุ้นให้ มีการ
แสดงความคิดเห็น
และซักถามเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนเป็ น
รายบุคคล

ด้ วยตนเอง และอ้ างอิงทุก
บทความที่นามาใช้ ในการ
นาเสนอ
- กาหนดให้ นิสติ ทุกคน
แสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอภิปราย
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ความรู ้
1. มีความรู้เข้ าใจในเนื้อหาหลัก - กาหนดให้ นิสติ ศึกษา
ของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ ค้ นคว้ า แสวงหาความรู้
ด้ วยตนเองจากสื่อ
ได้ แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุล
สารสนเทศ และ ตอบ
ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา
คาถามของอาจารย์ในชั้น
พยาธิวิทยา สรีรวิทยา เป็ น
เรียน
อย่างดี
- กาหนดให้ นาเสนอเนื้อหา
2. มีความรู้เข้ าใจในศาสตร์
วิชาการในสาขาชีวภาพ
ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณา
การแพทย์ท่สี นใจ 2 เรื่อง
การ
โดยมีอย่างน้ อย 1 เรื่องที่
3. สามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า ไม่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
- นาเสนอผลการค้ นคว้ า
ทางวิชาการ
ศึกษางานวิจัยที่ได้ รับการ
4. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์
ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้ นไป
- นิสติ นาเสนอด้ วย
powerpoint ประกอบการ
นาเสนอแบบปากเปล่า

ทักษะทางปัญญา
- เน้ นการสอนให้ นิสิตรู้จัก
1. สามารถใช้ ความรู้ทางด้ าน
ทฤษฎีนามาประยุกต์ใช้ ในการ คิดวิเคราะห์บูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์อย่างมีระบบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



-นิสติ ลืมความรู้
พื้นฐานที่เคยเรียน
มาทาให้ ไม่สามารถ
ตอบคาถาม/อธิบาย
การทดลองได้ อย่าง
ถูกต้ อง ตอบคาถาม
ไม่ค่อยได้
วิธแี ก้ ไข
- กระตุ้นให้ นิสติ ที่
ไม่เข้ าใจในความรู้
เรื่องใดไปทบทวน
และหาความรู้
เพิ่มเติม โดยนิสติ
สามารถมาปรึกษา
อาจารย์ผ้ ูสอนได้ ทุก
คน
- นิสติ ตอบคาถาม
เพิ่มเติมหลังเสร็จ
สิ้นการนาเสนอของ
ตนเอง



-นิสติ ที่นาเสนองาน
ขาดความเชื่อมโยง
ในเนื้อหาความรู้
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2. สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้
อย่างมีเหตุผล
3. สามารถสังเคราะห์และใช้
ข้ อมูลจาก สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการเพื่อสร้ างและพัฒนา
ทางความคิดใหม่ในงานวิจัย

ซักถาม
- สามารถวิจารณ์บทความ
ทางวิชาการ และนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและตอบคาถาม
ของผู้ฟัง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
- กาหนดให้ ส่งงานตามที่
1. มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ได้ รับมอบหมาย
ตลอดจนปรับปรุงวิธกี าร
2. พัฒนาทักษะในการสร้ าง
นาเสนอให้ เหมาะสมตาม
สัมพันธภาพและการทางาน
เป็ นกลุ่มระหว่างผู้เรียนด้ วยกัน คาเสนอแนะของอาจารย์
3. พัฒนาความเป็ นผู้นาได้ อย่าง - กาหนดให้ นาเสนอด้ วย
วาจาด้ วยตนเอง มองหน้ า
เหมาะสมกับโอกาสและ
ผู้ฟัง ไม่อ่าน และยืน
สถานการณ์
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้ง - ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการหาความรู้เพิ่มเติม
การพูด การฟัง การแปล การ
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หรือบางครั้งขาดการ
วิเคราะห์/วิจารณ์
ผลงานที่นาเสนอ ทา
ให้ ตอบคาถามได้ ไม่
ดี
- นิสติ ตั้งคาถามใน
การฟังสัมนาน้ อย
เกินไป
วิธแี ก้ ไข
- ผู้สอนตั้งคาถามที่
เหมาะสมเพื่อเป็ น
แนวทางในนิสติ
สามารถคิด
วิเคราะห์/วิจารณ์
บทความได้ รวมทั้ง
กระตุ้นให้ ศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
- กระตุ้นให้ นิสติ
ซักถามเพื่อนร่วมชั้น
เรียนให้ มากขึ้น

-

- การนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษทาได้
หน้า 4
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เขียน
รวมทั้งใช้ ในการ
2. พัฒนาทักษะในการใช้
เตรียมการนาเสนอ
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล - นาเสนอสถิติในการวิจัย
และสื่อสาร
และสามารถวิเคราะห์
3. เรียนรู้สถิติในการทาวิจัย การ
ตัวเลขในเชิงสถิติจากผล
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
การทดลองของบทความ
ผล โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ - กาหนดให้ นาเสนอ
ที่เหมาะสม
บทความจานวนอย่างน้ อย
4. พัฒนาทักษะในการนาเสนอ
2 ครั้ง และเป็ น
รายงานในรูปแบบต่างๆ โดย
ภาษาอังกฤษอย่างน้ อย 1
ใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ี
ครั้ง
เหมาะสม

ไม่ดี เนื่องจาก
ปัญหาในการพูด
การออกเสียงไม่
ถูกต้ อง
- รูปแบบการเขียน
บทคัดย่อยังไม่ถูก
ถูกต้ อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การ
อภิปรายผลและ
ข้ อสรุป
- นิสติ มักไม่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับ
การใช้ สถิติในการ
รายงานผลงานวิจัย
ทาให้ การวิเคราะห์
ผลเชิงตัวเลขทาได้
ไม่ดี
วิธแี ก้ ไข
-ฝึ กฝนเรื่องการ
อ่านออกเสียง และ
การพูดทับศัพท์ให้
มากขึ้น
- จัดทาเป็ น
รูปแบบ (format) ที่
ครอบคลุมการเขียน
ในทุกประเด็น
- ยกตัวอย่างและ
แนะนาการเขียน
อย่างถูกต้ อง
- ซักถามเกี่ยวกับ
สถิติท่ใี ช้ และการ
แปลผลให้ มากขึ้น
เพื่อให้ นิสติ เห็น
ความสาคัญ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
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- เพื่อต้ องการให้ นิสติ นาเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็ นปัจจุบันมากขึ้น กาหนดให้ นิสติ นาเสนอ
ผลการค้ นคว้ าศึกษางานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่มี ี impact ภายใน
2 ปี ย้ อนหลัง
- จัดให้ มีการบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้ อ การเขียนบทคัดย่อที่ถูกต้ อง และการนาเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปล่า เพื่อให้ นิสติ เข้ าใจอย่างถูกต้ องและเป็ นแนวทางเดียวกันในการทาสัมนา
- ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ อาจารย์ท่ปี รึกษารับทราบ เพื่อให้ คาปรึกษากับนิสติ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน รับทราบปัญหาของนิสิต การให้ ข้อมูลย้ อนกลับของนิสติ รวมทั้งกระตุ้นให้ เห็น
ความสาคัญของรายวิชา โดยเข้ าร่วมฟังการนาเสนอของนิสติ ทุกคนในชั้นเรียน หรืออย่างน้ อยเข้ า
ร่วมฟังนิสติ ที่อยู่ภายใต้ การดูแล
- เสนอแนะนิสติ ในทุกๆ ด้ าน ได้ แก่ เนื้อหา/ข้ อมูล รูปภาพ/ตารางที่ใช้ ประกอบการนาเสนอ
บุคลิกภาพและวิธกี ารพูดสื่อสาร และการตอบคาถาม หลังจากสิ้นสุดการนาเสนอ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงสาหรับการนาเสนอครั้งต่อไป
- กระตุ้นให้ นิสติ เข้ าอบรมภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตรจัดให้ และฝึ กทักษะการนาเสนอผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
1 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
0
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
1. จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียน
2. จานวนนิสิตทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนิสิตทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3
0

คน
คน
คน

จานวน

คิดเป็ นร้อยละ
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D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ไม่มี
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
นาคะแนนสอบผลสรุปคะแนนของรายวิชาเสนอต่อ
อาจารย์ผ้ ูสอนทั้งหมด

สรุปผล
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา นาเสนอผลคะแนน
และเกรดของนิสิตโดยยึดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน (การกาหนดเกรด) จากที่ได้ เคยกาหนดไว้
เป็ นเกณฑ์ของหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณา
ซึ่งจากผลการพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมิน ควำมพึงพอใจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำสัมมนำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวภำพกำรแพทย์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสวิชำ ชวพ 771

ภำคเรียนที่ 1

ปีกำรศึกษำ 2560

คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ นาข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนเท่านั้น
2. กรุณาทาเครือ่ งหมาย ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดและตอบทุกข้อ
ระดับคะแนน: 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ระดับกำรประเมิน

1

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

4.75

2

การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา

4.75

3

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ผลงานวิจยั ให้แก่ผู้เรียน

4.5

4

ความพร้อมของเอกสาร สื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4

5

ความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโดยภาพรวม

4.5
4.50

ผูเ้ รียนประเมินตนเองหลังจบกำรเรียนรำยวิชำ

ระดับกำรประเมิน

1

ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การถาม

4

2

ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการฟัง คิดวิเคราะห์ตาม

3.5

3

ผู้เรียนมีการพัฒนาในการเขียน การแปล

3.75

4

ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสาร

4.25

5

ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการทาสื่อ และเรียงลาดับการนาเสนอ

4.25

6

ผู้เรียนสามารถใช้ความรูเ้ ดิมนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

4.25

7

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน (ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ เข้ากับผู้อื่นได้ )

4.5

8

สามารถนาประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้

4.25
4.09

ข้อเสนอแนะ
ด้ำนเนือ้ หำวิชำ
อยากให้มกี ารแนะนาเพิม่ เติมสาหรับการเตรียมข้อมูลว่าการทาสัมนาแต่ละครัง้ ควรมี
ข้อมูลอะไรบ้าง (สาหรับนิสิตที่ทาสัมนาครัง้ แรก)
ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรนำควำมรู้ไปใช้
ด้ำนอื่น ๆ (โปรดระบุ)
-
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หมายเหตุ เนื่องจากนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 771 นี้เพียง 1 คน และเรียนร่วมกับรายวิชา 671 จานวน 3 คน ผลการ
ประเมินจึงเป็นผลการประเมินของนิสิตที่เรียนร่วมกันทั้งชั้นเรียน

1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- นิสติ มีความพึงพอใจทั้งต่ออาจารย์ผ้ ูสอน เนื้อหา ความพร้ อมของเอกสารและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.5 จากคะแนนเต็ม 5
- การประเมินตนเองด้ านอัตลักษณ์ของนิสติ นิสติ ผู้เรียนประเมินตนเองว่าตามผลการเรียนรู้ 5
โดเมน) หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ วเป็ นคะแนน 4.09 จากคะแนนเต็ม 5
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
-ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ได้ นาผลและปัญหาที่ได้ รับจากปี ที่แล้ วมาปรับปรุงใช้ ในครั้งนี้
โดยเน้ นการชี้แจงและทาความเข้ าใจกับนิสติ ให้ มากขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนวิชา
สัมนา รวมทั้งกฎเกณฑ์และแนวทางการประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ มีส่วน
ร่วมโดยกาหนดตารางเวลาที่จะนาเสนอเมื่อมีความพร้ อม
-ในหัวข้ อเรื่องการประเมินตนเองด้ านอัตลักษณ์ของนิสิตหลังจากจบการเรียนรายวิชา นิสติ ยังเห็น
ว่าตนเองมีการพัฒนาทักษะในการฟัง คิดและวิเคราะห์ตามค่อนข้ างน้ อยเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ ออื่น
ซึ่งเห็นได้ จากการตอบคาถามของผู้นาเสนอที่แสดงถึงความไม่เข้ าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ ประกอบการ
ทบทวนความรู้พ้ ืนฐานในบทนาของเรื่องที่นาเสนอค่อนข้ างหลวม ทาให้ ผ้ ูฟังที่ไม่ค้ ุนเคยหรือไม่ได้ อ่าน
เอกสารมาก่อนเกิดความไม่เข้ าใจ ติดตามเรื่องและคิดวิเคราะห์ไม่ทนั สาหรับผู้ฟังมีการซักถามน้ อย
แสดงถึงการฟังที่ยังที่อาจไม่เข้ าใจ หรือคิดวิเคราะห์ตามไม่ทนั ส่วนหนึ่งอาจมาจากพื้นฐานการเรียน
ของนิสติ ค่อนข้ างหลากหลาย ร่วมกับความวิตกกังวลในเรื่องที่ตนเองจะนาเสนอเป็ นลาดับต่อไป ทั้งนี้
กรรมการในรายวิชาสัมมนาต่างร่วมให้ ข้อเสนอแนะ ติชม/แก้ ไขเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ มีการพัฒนาการ
นาเสนอให้ ดีข้ นึ
-ในข้ อเสนอแนะ นิสิตอยากให้ มีการแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการเตรียมข้ อมูลการทาสัมมนาแต่ละ
ครั้งควรมีข้อมูลอะไรบ้ างนั้น (สาหรับนิสติ ที่ทาสัมมนาครั้งแรก) ทางคณะกรรมการรายวิชาเห็นว่าใน
ส่วนของข้ อมูลและเนื้อหาที่นาเสนอ ส่วนใหญ่จะเลือกหัวข้ อที่อยู่ในความสนใจของตนเองและเกี่ยวข้ อง
กับงานวิจัยที่ทาอยู่ ซึ่งได้ ปรึกษาหารือกับอาจารย์ท่ปี รึกษามาแล้ ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้ ข้นั ตอนการ
นาเสนอผลงานออกมาดี ถูกต้ องตามหลักวิชาการ ทางกรรมการรายวิชาได้ มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้ มี
การบรรยายในหัวข้ อเกี่ยวกับ การเขียนบทคัดย่อและการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในชั่วโมงช่วง
ต้ นก่อนที่นิสติ จะเริ่มทาเสนอผลงานซักระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตกลงร่วมกัน และให้ นิสิตใช้ เป็ นแนวทางใน
การนาเสนอผลงานวิชาการ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
คาตอบเช่นเดียวกับข้ อ 1.2
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนให้ นิสิตเข้ าใจมากขึ้น
- กระตุ้นให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาเห็นความสาคัญของรายวิชา โดยเข้ าร่วมฟั งการนาเสนอของนิสติ ทุกคน
ในชั้นเรียน หรืออย่างน้ อยเข้ าร่วมฟังนิสติ ที่อยู่ภายใต้ การดูแล
- นิสติ มีส่วนร่วมกับกรรมการรายวิชาในการกาหนดวัน-เวลาที่พร้ อมสาหรับการสัมมนา
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- มีการปรับปรุงแบบประเมินการนาเสนอผลงานให้ ชัดเจนและมีรายละเอียดที่จาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อการให้ คะแนนนิสติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการนาเสนอและการตัดสินผล
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
-

-

-

-

-

ข้อเสนอ
ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผู้
นาเสนอสัมมนาให้ ชัดเจนและมี
รายละเอียดที่จาเป็ นและ
เหมาะสม เพื่อการให้ คะแนน
นิสติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
นาเสนอและการตัดสินผล
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ตลอดจนเกณฑ์การประเมินการ
นาเสนอ แบบประเมินต่างๆ
ของรายวิชาให้ นิสติ เข้ าใจเป็ น
อย่างดี
เพิ่มเติมชั่วโมงบรรยาย ใน
หัวข้ อเรื่อง การเขียนบทคัดย่อ
และการนาเสนอผลงานแบบ
ปากเปล่า
นิสติ เลือกหัวข้ อการนาเสนอที่
น่าสนใจและเป็ นปัจจุบันใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มี impact ภายใน 2 ปี
ย้ อนหลัง
กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้
นิสติ ทุกชั้นปี เข้ าร่วมการสัมมนา
เสนอให้ นิสติ มีส่วนร่วมในการ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
-ก่อนเริ่มภาคการศึกษา

ผูร้ บั ผิดชอบ
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา

-เริ่มภาคการศึกษา

-ช่วงต้ นภาคการศึกษา

-ตลอดภาคการศึกษา

-ตลอดภาคการศึกษา
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มคอ. 5

ประเมินการนาเสนอของเพื่อน
ในชั้นเรียน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา)
วันที่รายงาน.......27 ธันวาคม 2560.......
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล)
วันที่รายงาน.....................................
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