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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา หลกัการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา (ชวพ 511) 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคการศึกษาที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
 รหสั ชวพ 511 (BMS 511) 

ชื่อรายวิชา หลักการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  

(Principles of Teaching and Quality Assurance of Education)  

2. จ านวนหน่วยกิต 

1 (0-3-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติและมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 ผูร้บัผดิชอบ  อาจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรียาภัย  

 อาจารยผ์ูส้อน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา  ชุมช่วย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้ีวณิช 

3. อาจารย์ ดร.พร้อมจิต  ศรียาภัย      

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องบรรยาย 602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

7 สิงหาคม 2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นิสติสามารถอธบิาย 

1. การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

2. ความส าคัญของแผนการสอน  

3. การสอนบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นแกน และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

4. หลักการวัดผลการเรียนรู้  

5. แนวคิดและกระบวนการของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นิสติ 

1) รู้จักการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2) สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

3) สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น 

4) สามารถน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการประเมินผลการเรียน และการให้

ข้อมูลย้อนกลับ  หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฏขีองกระบวนการทางประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 1(0-2-1) 

บรรยายแบบมี

ปฏสิัมพันธก์บั

ผู้เรียน 

การฝึกปฏิบติั 
กิจกรรมกลุ่มย่อย/ 

กิจกรรมกลุ่ม PBL 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

(SDL) 

9 ช่ัวโมง 6 17 5 ช่ัวโมง 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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

ชวพ 511     

หลักการสอน

และการ

ประกนั

คุณภาพ

การศกึษา 

● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

หมายเหตุ  ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะรายที่

ต้องการ) นิสติสามารถนัดพบอาจารย์โดยตรง 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมทีต่อ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ มีระเบียบวินัย  

- มอบหมายงานให้นิสติศึกษา

ด้วยตนเอง (SDL) 

- บรรยายแบบมีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

- ฝึกปฏบัิต/ิให้น าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- คะแนนการเข้าเรียนตรงเวลา

และส่งงานตามก าหนด 

- ประเมินการแต่งกาย 

บุคลิกภาพ และพฤติกรรม

การแสดงออกในการน าเสนอ

หน้าช้ันและในกจิกรรมกลุ่ม 

 

2. ความรู ้

ความรูที้ต่อ้งไดร้บั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.4 มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐาน

ด้านหลักการสอนและการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

- บรรยายแบบมีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

- ปฏบัิติการ/น าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- คะแนนข้อมูลในการน าเสนอ

หน้าช้ัน 

- ประเมินการแก้ปัญหาใน

กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- คะแนนรายงาน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิติน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหา 

- ปฏบัิติการ/น าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- คะแนนการน าเสนอหน้าช้ัน 

- คะแนนปฏบัิติการ/น าเสนอ 

- ประเมินทกัษะในการเรียน

แบบใช้ปัญหาเป็นแกน 

- ประเมินการแก้ปัญหาใน

กจิกรรมกลุ่มย่อย 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้ง

พฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ - กจิกรรมกลุ่มย่อย - ประเมินการท างานกลุ่มตามที่
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ได้รับมอบหมาย ทั้งในภาวะ

ผู้น าและผู้ตาม 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินพฤติกรรมที่

แสดงออกในการท ากจิกรรม

กลุ่มและ PBL 

4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่ม

ให้ประสบความส าเรจ็ 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- ประเมินพฤติกรรมการ

แสดงออกในการท ากจิกรรม

กลุ่มและ PBL 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด  การฟัง  การแปล  การ

เขียน  

- มอบหมายงานรายบุคคล 

- บรรยายแบบมีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- ประเมินคุณภาพของรายงาน 

- ประเมินการอภิปรายในกลุ่ม

ย่อย และ PBL 

- ประเมินการน าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

และเลือกใช้ข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

- มอบหมายงานรายบุคคล 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- ประเมินการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลในการอภิปราย/

น าเสนอ/รายงาน 

5.4 มีทกัษะในการน าเสนอใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ โดยใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

- ปฏบัิติการ/น าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

- กจิกรรมกลุ่มย่อย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

แกน (PBL) 

- ประเมินการน าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ล าดบั

ที ่

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สือ่ทีใ่ช ้ อ. ผูส้อน 

1. Introduction to the course & 

Assignments 

1 

 

บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน

และ

มอบหมาย

งาน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

3. Assignment

หัวข้อ 

presentation 

พร้อมจิต 

 

2. Lesson plan & Self-reflection 1  

 

บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน

และฝึก

ปฏบัิติ 

1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบฝึกหัด 

พร้อมจิต 

 

3. Self-directed Learning (SDL) 

for micro-teaching 1 

2 นิสติศึกษา

ด้วยตนเอง 

Websites, 

textbooks 

- 

4. Micro-teaching 1 and 

feedback by instructors & 

peers  

 

2 ปฏบัิติการ 

(นิสติส่ง

แผนการสอน 

สอนแสดง 

และให้ 

feedback) 

1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบประเมิน 

3. Smart phone 

for VDO taping 

(นิสติน ามาเอง) 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

 

5. Learning in 21
st
 century 1.5 บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

นันทนา 

6. Effective lecture & 

presentation 

1.5 บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

3. 

VDO/YouTube 

นันทนา 
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7. Self-directed Learning (SDL) 

for micro-teaching 2 

1 นิสติศึกษา

ด้วยตนเอง 

Websites, 

textbooks 

- 

8. Micro-teaching 2 and 

feedback by instructors & 

peers  

 

2 ปฏบัิติการ 

(นิสติส่ง

แผนการสอน 

สอนแสดง 

และให้ 

feedback) 

1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบประเมิน 

3. Smart phone 

for VDO taping 

(นิสติน ามาเอง) 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

 

9. Small group teaching & 

Constructive feedback 

1 

 

บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

10. Problem-based learning 1 บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

11. PBL group activity 1 

 

1 กจิกรรมกลุ่ม

การเรียน

แบบใช้

ปัญหาเป็น

แกน 

1. Scenarios for 

PBL 

2. Textbooks 

3. Notebook 

computer หรือ 

smart phone 

(นิสติน ามาเอง) 

พร้อมจิต 

12. Self-directed Learning (SDL) 

for PBL 

2 ศึกษาด้วย

ตนเอง 

Websites, 

textbooks 

- 

13. PBL group activity 2  1.5 กจิกรรมกลุ่ม

การเรียน

แบบใช้

ปัญหาเป็น

แกน 

1. Scenarios for 

PBL 

2. Notebook 

computer หรือ 

smart phone 

(นิสติน ามาเอง) 

พร้อมจิต 

14. Self- and peer-assessment on 

PBL activity 

0.5 กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย 

แบบประเมิน

ทกัษะ PBLและ

กจิกรรมกลุ่ม 

พร้อมจิต 

15. Principles of assessment 2 บรรยายแบบ 1. PowerPoint พร้อมจิต 
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  มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน

และฝึก

ปฏบัิติ  

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

16. Policy and concepts of quality 

assurance: 

Case study 

3 

 

 

บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน

และ  

กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย 

 1. PowerPoint 

presentation 

2. Notebook 

computer 

3. เอกสาร

ประกอบการสอน 

ปัทมา 

17. Vision and SWOT analysis 3 กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย  

1. Notebook 

computer 

2. Handy drive 

3. แบบฝึกหัด 

ปัทมา 

18. Strategic plan  3 กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย 

1. Notebook 

computer 

2. Handy drive 

3. แบบฝึกหัด 

ปัทมา 

19. Action plan 3 กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย 

1. Notebook 

computer  

2. Handy drive 

3. แบบฝึกหัด 

ปัทมา 

20. PDCA cycle 3 กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย 

1. Notebook 

computer  

2. Handy drive 

3. แบบฝึกหัด 

ปัทมา 

21. Handing report, discussion & 

course summary 

1 นิสติส่งงาน 

อภิปราย

ปัญหาและ

สรุปบทเรียน 

1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบประเมิน 

 

พร้อมจิต 

& ปัทมา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กจิกรรม 

 

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

บรรยายแบบ

มีปฏสิมัพันธ์

กบัผู้เรียน 

- ความรู้ - คะแนนรายงาน (การเขียนแผนการสอน, การ

ออกข้อสอบ) 

10% 

กจิกรรมกลุ่ม

ย่อย และPBL 

group activity 

- ความรู้ 
- ทกัษะทาง
ปัญญา 

- ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

- ทกัษะการสื่อสาร
และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมินความถูกต้องของเน้ือหาในการอภิปราย 

- ประเมินทกัษะในกจิกรรมกลุ่ม PBL 

- ประเมินการแก้ปัญหาในกจิกรรมกลุ่มย่อย 

- ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการท า
กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

- ประเมินการสื่อสาร และการค้นคว้า/การอ้างองิ
ข้อมูล 

 

 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย 

57% 

ปฏบัิติการ 

 

- ความรู้ 
- ทกัษะการสื่อสาร
และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมินความถูกต้องของเน้ือหาที่น าเสนอ  

- ประเมินปฏบัิติการสอน/น าเสนอ 

- ประเมินการ feedback การสอนของเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ผลงานเขียน self-reflection 

 

- ประเมินการแต่งกาย บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
การแสดงออก 

30% 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

(SDL) 

- คุณธรรม
จริยธรรม 

- ประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 

3% 

 

  



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หน้า 10 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

- Dornan T, Mann K, Scherpbier A, Spencer J. (Eds).  Medical education: Theory and 

practice.  Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2011. 

- Swanwick, T. (Ed.) Understanding medical education: evidence, theory and practice. West 

Sussex: Wiley-Blackwell, 2010. 

- คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- เวบ็ไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ 

- เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน 

1.2 การสะท้อนความคิดของผู้เรียน 

1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทมีการสอน 

2.2 ผลการเรียนรู้ของนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 เมื่อได้ผลการประเมินการสอนของรายวิชาแล้ว มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็ 

จุดอ่อนของรายวิชา และระดมสมองเพ่ือหาวิธกีารพัฒนาจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากคะแนนรายงาน และการเขียนสะท้อนความคิดของผู้เรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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น าผลการประเมินจากนิสติ อาจารย์ผู้ร่วมสอน และค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

มาพิจารณาเพ่ือวางแผนปรับปรุงหัวข้อ วิธกีารจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของรายวิชาใน

ปีการศึกษาถัดไป  


