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มคอ.5 

 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา สมัมนาทางชีวภาพการแพทย ์2 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชวพ 671 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

ไม่มี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

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 

7 อ.ดร.ยามาระตี จัยสนิ เภสชัวิทยา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  

ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2560  

5. สถานทีเ่รียน 

ณ ห้องบรรยาย 15-603 ช้ัน 6  อาคาร 18 มศว ประสานมิตร 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

สปัดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียดตาม

แผนการสอน 

จ านวน 

ช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 

จ านวน 

ช่ัวโมงที่สอน

จริง 

ผูส้อน 



มคอ. 5 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

1 แนะน ารายวิชา วัตถุประสงค์

การน าเสนองาน และเกณฑ์

ประเมินรายวิชา   

2 2 รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

1 Special seminar: Utilization 

of plant biomass after food 

processing 

2 2 Prof. Dr. Tatsuji 

Sakamoto, Osaka 

Perfecture University, 

Japan 

2 Special seminar: Biomimetic 

sensor strategies for 

detecting clinically relevant 

species 

2 2 Prof. Dr. Peter Lieberzeit, 

University of Vienna, 

Austria 

6 นิสติน าเสนองาน 3 3 นิสติ 

7 นิสติน าเสนองาน 3 3 นิสติ 

10 นิสติน าเสนองาน  3 3 นิสติ 

11 นิสติน าเสนองาน 3 3 นิสติ 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลุมตามแผน 

 

หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถา้มี) 

นยัส าคญัของหวัขอ้ทีส่อน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้

วิธีสอน (ถา้มี) 

พรอ้มขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 

มี ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา มีวินัย 

เคารพกฏระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย) 

2. มีจริยธรรมในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น (เคารพสทิธแิละ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น

และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้) 

3. มีจริยธรรมในการวิจัย 

 

- แจ้งให้นิสติทราบ
วัตถุประสงค์และเกณฑ์

การประเมินรายวิชา

สมัมนาซ่ึงครอบคลุม

หลายด้านรวมทั้งความ

รับผิดชอบในการเรียน 

- มีการสอนสอดแทรกให้
นิสติมีความรับผิดชอบใน

การเรียน ส่งงานให้ตรง

 

 

  

-นิสติเขียน

บทคัดย่อไม่

สอดคล้องกบัหัวข้อ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ผลการทดลอง 

อภิปราย และ

สรุปผลการทดลอง 

- มีการแสดงความ

คิดเหน็ และซักถาม
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ตามเวลา  

- นิสติต้องเขียนบทคัดย่อ

ด้วยตนเอง และอ้างองิทุก

บทความที่น ามาใช้ในการ

น าเสนอ  

- ก าหนดให้นิสติทุกคน

แสดงความคิดเหน็ 

ซักถาม และอภิปราย

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

น้อย 

วิธแีก้ไข 

- แนะน าวิธเีขียนที่

ถูกต้อง 

- เน้นย า้ให้เขียน

ตาม format ที่

ก าหนดไว้ 

- กระตุ้นให้มีการ

แสดงความคิดเหน็

และซักถามเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียนเป็น

รายบุคคล 

ความรู ้

1. มีความรู้เข้าใจในเน้ือหาหลัก

ของสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุล

ชีววิทยา ชีวเคมี เภสชัวิทยา 

พยาธวิิทยา สรีรวิทยา เป็น

อย่างดี 

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณา

การ 

3. สามารถน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการ 

4. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

  

- ก าหนดให้นิสติศึกษา

ค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อ

สารสนเทศ และ ตอบ

ค าถามของอาจารย์ในช้ัน

เรียน 

- ก าหนดให้น าเสนอเน้ือหา

วิชาการในสาขาชีวภาพ

การแพทย์ที่สนใจ 2 เร่ือง

โดยมีอย่างน้อย 1 เร่ืองที่

ไม่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย   

- น าเสนอผลการค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์

ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป 

- นิสติน าเสนอด้วย 

powerpoint ประกอบการ

น าเสนอแบบปากเปล่า 

 

 

 

 

  

-นิสติลืมความรู้

พ้ืนฐานที่เคยเรียน

มาท าให้ไม่สามารถ

ตอบค าถาม/อธบิาย

การทดลองได้อย่าง 

ถูกต้อง ตอบค าถาม

ไม่ค่อยได้ 

-  เน้ือหาที่น าเสนอ

ทั้ง 2 คร้ังส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกบังานวิจัย

ตนเอง ท าให้ความรู้

ความเข้าใจใน

สาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์อื่นๆ 

อ่อนลง 

วิธแีก้ไข 

- กระตุ้นให้นิสติที่

ไม่เข้าใจในความรู้

เร่ืองใดไปทบทวน

และหาความรู้

เพ่ิมเติม โดยนิสติ

สามารถมาปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนได้ทุก

คน 
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- กระตุ้นให้นิสติ

ปรึกษาเร่ืองที่

น าเสนอกบัอาจารย์

ผู้สอนก่อน 

โดยเฉพาะเร่ืองที่ไม่

เกี่ยวข้องกบั

งานวิจัย 

 

ทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้าน

ทฤษฎีน ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์อย่างมีระบบ 

2. สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้

อย่างมีเหตุผล 

3. สามารถสงัเคราะห์และใช้

ข้อมูลจาก สิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนา

ทางความคิดใหม่ในงานวิจัย 

 

 

- เน้นการสอนให้นิสิตรู้จัก

คิดวิเคราะห์บูรณาการ

ความรู้ต่างๆ ผ่านการ

ซักถาม 

- สามารถวิจารณ์บทความ

ทางวิชาการ และน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน

การวิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาและตอบค าถาม

ของผู้ฟัง 

 

 

 

  

-นิสติที่น าเสนองาน

ขาดความเช่ือมโยง

ในเน้ือหาความรู้

หรือบางคร้ังขาดการ

วิเคราะห์/วิจารณ์

ผลงานที่น าเสนอ ท า

ให้ตอบค าถามได้ไม่

ดี 

- นิสติตั้งค าถามใน

การฟังสมันาน้อย

เกนิไป 

วิธแีก้ไข 

- ผู้สอนต้ังค าถามที่

เหมาะสมเพ่ือเป็น

แนวทางในนิสติ

สามารถคิด

วิเคราะห์/วิจารณ์

บทความได้ รวมทั้ง

กระตุ้นให้ศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

- กระตุ้นให้นิสติ

ซักถามเพ่ือนร่วมช้ัน

เรียนให้มากขึ้น 

 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 

- ก าหนดให้ส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

   

 

- 
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2. พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพและการท างาน

เป็นกลุ่มระหว่างผู้เรียนด้วยกนั 

3. พัฒนาความเป็นผู้น าได้อย่าง

เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ ์

ตลอดจนปรับปรุงวิธกีาร

น าเสนอให้เหมาะสมตาม

ค าเสนอแนะของอาจารย์ 

- ก าหนดให้น าเสนอด้วย
วาจาด้วยตนเอง มองหน้า

ผู้ฟัง ไม่อ่าน และยืน

น าเสนอหน้าช้ันเรียน  

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พัฒนาทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การแปล การ

เขียน 

2. พัฒนาทกัษะในการใช้

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

และสื่อสาร 

3. เรียนรู้สถิติในการท าวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปล

ผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ

ที่เหมาะสม  

4. พัฒนาทกัษะในการน าเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ โดย

ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

 

 

 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการหาความรู้เพ่ิมเติม 

รวมทั้งใช้ในการ

เตรียมการน าเสนอ 

- น าเสนอสถิติในการวิจัย
และสามารถวิเคราะห์

ตัวเลขในเชิงสถิติจากผล

การทดลองของบทความ  

- ก าหนดให้น าเสนอ
บทความจ านวนอย่างน้อย 

2 คร้ัง และเป็น

ภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 

คร้ัง 

 

   

 

 

- รูปแบบการเขียน

บทคัดย่อยังไม่

ถูกต้อง 

- นิสติมักไม่ให้

ความสนใจเกี่ยวกบั

การใช้สถิติในการ

รายงานผลงานวิจัย 

ท าให้การวิเคราะห์

ผลเชิงตัวเลขท าได้

ไม่ด ี 

วิธแีก้ไข 

- ก าหนดให้เขียน

ตามรูปแบบ 

(format) ที่

ครอบคลุมเน้ือหาใน

ทุกประเดน็ 

- ยกตัวอย่างและ

แนะน าการเขียน

อย่างถูกต้อง 

- ซักถามเกี่ยวกบั

สถิติที่ใช้และการ

แปลผลให้มากขึ้น 

เพ่ือให้นิสติเหน็

ความส าคัญ 

 

4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 
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- เพ่ือต้องการให้นิสติน าเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบันมากข้ึน ก าหนดให้นิสติน าเสนอ

ผลการค้นคว้าศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact ภายใน 

2 ปีย้อนหลัง 

- จัดให้มีการบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ การเขียนบทคัดย่อที่ถูกต้อง และการน าเสนอผลงานวิจัย

แบบปากเปล่า เพ่ือให้นิสติเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกนัในการท าสมันา 

- ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ เพ่ือให้ค าปรึกษากบันิสติไปใน

ทศิทางเดียวกนั รับทราบปัญหาของนิสิต การให้ข้อมูลย้อนกลับของนิสติ รวมทั้งกระตุ้นให้เหน็

ความส าคัญของรายวิชา โดยเข้าร่วมฟังการน าเสนอของนิสติทุกคนในช้ันเรียน หรืออย่างน้อยเข้า

ร่วมฟังนิสติที่อยู่ภายใต้การดูแล  

- เสนอแนะนิสติในทุกๆ ด้าน ได้แก่ เน้ือหา/ข้อมูล รูปภาพ/ตารางที่ใช้ประกอบการน าเสนอ 

บุคลิกภาพและวิธกีารพูดสื่อสาร และการตอบค าถาม หลังจากสิ้นสดุการน าเสนอ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงส าหรับการน าเสนอคร้ังต่อไป 

- กระตุ้นให้นิสติเข้าอบรมภาษาองักฤษที่ทางหลักสตูรจัดให้ และกระตุ้นให้นิสติระดับปริญญาโท

น าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ  

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 

 3 คน 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

3 คน 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 0 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

1. จ านวนนสิิตทีล่งทะเบยีนเรียน   3 คน 

2. จ านวนนสิิตทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา  3 คน 

3. จ านวนนสิิตทีถ่อน (W)    0 คน 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)  

 

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

A   

B+ 3 100 

 B   

 C+   

 C   

 D+   
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 D   

 F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน (U)   

 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ผลคะแนนในการน าเสนอจากเกณฑท์ี่ต้ังไว้ไม่สอดคล้องกบัการแสดงออก (performance) ของ

นิสติที่ได้ ดังน้ันกรรมการรายวิชามีมติเอกฉันทใ์ห้ปรับเกณฑก์ารตัดเกรดในระดับปริญญาโทจากเดิม A 

≥75%, B+ ≥70%, B ≥65% ไปใช้เกณฑเ์ดียวกนักบัปริญญาเอก คือ  A ≥80%, B+ ≥75%, B 

≥70% พร้อมทั้งได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผู้น าเสนอสมัมนาให้ชัดเจนและมีรายละเอยีดที่จ าเป็น

และเหมาะสม เพ่ือการให้คะแนนนิสติเพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอและการตัดสนิผล 

 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

น าคะแนนสอบผลสรุปคะแนนของรายวิชาเสนอต่อ

อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าเสนอผลคะแนน

และเกรดของนิสิตโดยยึดเกณฑก์ารประเมินผลการ

เรียน (การก าหนดเกรด) จากที่ได้เคยก าหนดไว้

เป็นเกณฑข์องหลักสตูร ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเพ่ือพิจารณา  

ซ่ึงจากผลการพิจารณาเหน็ชอบตามที่เสนอ 

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ไม่มี 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มี 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา  

ค ำช้ีแจง   
1.      แบบประเมนิความพงึพอใจนี้มจีดุมุง่หมายเพือ่น าข้อมลูไปพฒันาการเรียนการสอนเท่านั้น

2.      กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดและตอบทุกข้อ

ระดับคะแนน:    5 =  ดีมาก    4 = ดี    3 = ปานกลาง    2 = น้อย   1 = ควรปรับปรุง

1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.75

2 การวัดและประเมนิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 4.75

3 มกีารสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ผลงานวิจยัให้แก่ผู้เรียน 4.5

4 ความพร้อมของเอกสาร ส่ือ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4

5 ความพงึพอใจคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาโดยภาพรวม 4.5

4.50

1 ผู้เรียนมกีารพฒันาทักษะในการส่ือสาร การพดู  การถาม 4

2 ผู้เรียนมกีารพฒันาทักษะในการฟงั  คิดวิเคราะห์ตาม 3.5

3 ผู้เรียนมกีารพฒันาในการเขียน การแปล 3.75

4 ผู้เรียนมกีารพฒันาทักษะในการใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูและส่ือสาร 4.25

5 ผู้เรียนมกีารพฒันาทักษะในการท าส่ือ และเรียงล าดับการน าเสนอ 4.25

6 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เดิมน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 4.25

7 ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบในการเรียน (ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ เข้ากับผู้อื่นได้) 4.5

8 สามารถน าประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.25

4.09

ข้อเสนอแนะ
ด้ำนเน้ือหำวิชำ 

อยากให้มกีารแนะน าเพิม่เติมส าหรับการเตรียมข้อมลูว่าการท าสัมนาแต่ละคร้ังควรมี

ข้อมลูอะไรบ้าง (ส าหรับนิสิตที่ท าสัมนาคร้ังแรก)

ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

 -

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

 -

ด้ำนอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

 -

แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวชิำสัมมนำ

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำชีวภำพกำรแพทย์
คณะแพทยศำสตร์    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ผู้เรียนประเมินตนเองหลงัจบกำรเรียนรำยวิชำ

ระดับกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

รหัสวิชำ ชวพ 671                          ภำคเรียนที่ 1           ปีกำรศึกษำ 2560 
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1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

- นิสติมีความพึงพอใจทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เน้ือหา ความพร้อมของเอกสารและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ซ่ึงคะแนนประเมินเฉล่ีย 4.5 จากคะแนนเตม็ 5 

- การประเมินตนเองด้านอตัลักษณ์ของนิสติ นิสติผู้เรียนประเมินตนเองว่าตามผลการเรียนรู้  5 

โดเมน) หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้วเป็นคะแนน 4.09 จากคะแนนเตม็ 5 

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

-ในการจัดการเรียนการสอนคร้ังน้ี ได้น าผลและปัญหาที่ได้รับจากปีที่แล้วมาปรับปรุงใช้ในคร้ังน้ี  

โดยเน้นการช้ีแจงและท าความเข้าใจกบันิสติให้มากขึ้นเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนวิชา

สมันา รวมทั้งกฎเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสติได้มีส่วน

ร่วมโดยก าหนดตารางเวลาที่จะน าเสนอเม่ือมีความพร้อม    

-ในหัวข้อเร่ืองการประเมินตนเองด้านอตัลักษณ์ของนิสิตหลังจากจบการเรียนรายวิชา นิสติยังเหน็

ว่าตนเองมีการพัฒนาทกัษะในการฟัง คิดและวิเคราะห์ตามค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทยีบกบัหัวข้ออื่น 

ซ่ึงเหน็ได้จากการตอบค าถามของผู้น าเสนอที่แสดงถึงความไม่เข้าใจในเน้ือหาที่น าเสนอ ประกอบการ

ทบทวนความรู้พ้ืนฐานในบทน าของเร่ืองที่น าเสนอค่อนข้างหลวม ท าให้ผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้อ่าน

เอกสารมาก่อนเกดิความไม่เข้าใจ ติดตามเร่ืองและคิดวิเคราะห์ไม่ทนั ส าหรับผู้ฟังมีการซักถามน้อย 

แสดงถึงการฟังที่ยังที่อาจไม่เข้าใจ หรือคิดวิเคราะห์ตามไม่ทนั ส่วนหน่ึงอาจมาจากพ้ืนฐานการเรียน

ของนิสติค่อนข้างหลากหลาย ร่วมกบัความวิตกกังวลในเร่ืองที่ตนเองจะน าเสนอเป็นล าดับต่อไป ทั้งน้ี

กรรมการในรายวิชาสมัมนาต่างร่วมให้ข้อเสนอแนะ ติชม/แก้ไขเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มีการพัฒนาการ

น าเสนอให้ดีขึ้น  

-ในข้อเสนอแนะ นิสิตอยากให้มีการแนะน าเพ่ิมเติมส าหรับการเตรียมข้อมูลการท าสัมมนาแต่ละ

คร้ังควรมีข้อมูลอะไรบ้างน้ัน (ส าหรับนิสติที่ท  าสมัมนาคร้ังแรก) ทางคณะกรรมการรายวิชาเหน็ว่าใน

ส่วนของข้อมูลและเน้ือหาที่น าเสนอ ส่วนใหญ่จะเลือกหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของตนเองและเกี่ยวข้อง

กบังานวิจัยที่ท  าอยู่ ซ่ึงได้ปรึกษาหารือกบัอาจารย์ที่ปรึกษามาแล้ว อย่างไรกต็ามเพ่ือให้ข้ันตอนการ

น าเสนอผลงานออกมาดี ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางกรรมการรายวิชาได้มีมติเหน็ชอบที่จะจัดให้มี

การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ การเขียนบทคัดย่อและการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในช่ัวโมงช่วง

ต้นก่อนที่นิสติจะเร่ิมท าเสนอผลงานซักระยะเวลาหน่ึง เพ่ือตกลงร่วมกนั และให้นิสิตใช้เป็นแนวทางใน

การน าเสนอผลงานวิชาการ 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1  ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ไม่มี 

2.2  ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ค าตอบเช่นเดียวกบัข้อ 1.2 

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 
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- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนให้นิสิตเข้าใจมากขึ้น 

- กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเหน็ความส าคัญของรายวิชา โดยเข้าร่วมฟังการน าเสนอของนิสติทุกคน

ในช้ันเรียน หรืออย่างน้อยเข้าร่วมฟังนิสติที่อยู่ภายใต้การดูแล 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

- มีการปรับปรุงแบบประเมินให้ชัดเจนและมีรายละเอียดที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือการให้คะแนน

นิสติเพ่ือให้สอดคล้องกบัการน าเสนอและการตัดสนิผล  

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผู้

น าเสนอสมัมนาให้ชัดเจนและมี

รายละเอยีดที่จ าเป็นและ

เหมาะสม เพ่ือการให้คะแนน

นิสติเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

น าเสนอและการตัดสนิผล 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา

ตลอดจนเกณฑก์ารประเมินการ

น าเสนอ แบบประเมินต่างๆ 

ของรายวิชาให้นิสติเข้าใจเป็น

อย่างดี 

- เพ่ิมเติมช่ัวโมงบรรยาย ใน

หัวข้อเร่ือง การเขียนบทคัดย่อ

และการน าเสนอผลงานแบบ

ปากเปล่า  

- นิสติเลือกหัวข้อการน าเสนอที่

น่าสนใจและเป็นปัจจุบันใน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มี impact ภายใน 2 ปี

ย้อนหลัง 

- กระตุ้นและประชาสมัพันธใ์ห้

นิสติทุกช้ันปีเข้าร่วมการสัมมนา 

- เสนอให้นิสติมีส่วนร่วมในการ

ประเมินการน าเสนอของเพ่ือน

ในช้ันเรียน 

-ก่อนเร่ิมภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

-เร่ิมภาคการศึกษา 

 

 

 

 

-ช่วงต้นภาคการศึกษา 

 

 

 

-ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

-ตลอดภาคการศึกษา 

รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ไม่มี 
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คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา) 

วันที่รายงาน.......27 ธนัวาคม 2560....... 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล) 

วันที่รายงาน..................................... 

 


