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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา หลักการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา (ชวพ 511)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส ชวพ 511 (BMS 511)
ชื่อรายวิชา หลักการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา
(Principles of Teaching and Quality Assurance of Education)
2. จานวนหน่วยกิต
1 (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ ดร.พร้ อมจิต ศรียาภัย
อาจารย์ผสู ้ อน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลี้วณิช
3. อาจารย์ ดร.พร้ อมจิต ศรียาภัย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องบรรยาย 602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
7 สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ท่วั ไป เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นิสติ สามารถอธิบาย
1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ความสาคัญของแผนการสอน
3. การสอนบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นแกน และการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับแก่ผ้ ูเรียน
4. หลักการวัดผลการเรียนรู้
5. แนวคิดและกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นิสติ
1) รู้จักการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้ าที่
2) สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
3) สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื
4) สามารถนาเสนอข้ อมูลทางวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง หลักการประเมินผลการเรียน และการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับ หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฏีของกระบวนการทางประกันคุณภาพการศึกษา
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา 1(0-2-1)
บรรยายแบบมี
การฝึ กปฏิบตั ิ
ปฏิสัมพันธ์กบั
ผู้เรียน
9 ชั่วโมง
6
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กิจกรรมกลุ่มย่อย/
กิจกรรมกลุ่ม PBL

การศึกษาด้วยตนเอง
(SDL)
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5 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
ชวพ 511
หลักการสอน
และการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

4.ทักษะ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
ตัวเลข การสื่อสาร และ
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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

● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ●

หมายเหตุ ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล ตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ) นิสติ สามารถนัดพบอาจารย์โดยตรง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
1.1 ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูก
กาลเทศะ มีระเบียบวินัย

-

2. ความรู ้
ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
2.4 มีความเข้ าใจความรู้พ้ ืนฐาน
ด้ านหลักการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีการสอน
บรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน
ปฏิบัติการ/นาเสนอหน้ าชั้น
เรียน
กิจกรรมกลุ่มย่อย
การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ น
แกน (PBL)

วิธีการประเมินผล
- คะแนนข้ อมูลในการนาเสนอ
หน้ าชั้น
- ประเมินการแก้ ปัญหาใน
กิจกรรมกลุ่มย่อย
- คะแนนรายงาน

วิธีการสอน
- ปฏิบัติการ/นาเสนอหน้ าชั้น
เรียน
- การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ น
แกน (PBL)
- กิจกรรมกลุ่มย่อย

วิธีการประเมินผล
คะแนนการนาเสนอหน้ าชั้น
คะแนนปฏิบัติการ/นาเสนอ
ประเมินทักษะในการเรียน
แบบใช้ ปัญหาเป็ นแกน
ประเมินการแก้ ปัญหาใน
กิจกรรมกลุ่มย่อย

-

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
3.1 สามารถใช้ ความรู้ท้งั ทางด้ าน
ทฤษฎีและปฏิบัตินามา
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
มอบหมายงานให้ นิสติ ศึกษา - คะแนนการเข้ าเรียนตรงเวลา
ด้ วยตนเอง (SDL)
และส่งงานตามกาหนด
บรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์ - ประเมินการแต่งกาย
กับผู้เรียน
บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
การแสดงออกในการนาเสนอ
ฝึ กปฏิบัต/ิ ให้ นาเสนอหน้ า
หน้ าชั้นและในกิจกรรมกลุ่ม
ชั้นเรียน
กิจกรรมกลุ่มย่อย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ ง
พัฒนา
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
- กิจกรรมกลุ่มย่อย
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-

วิธีการประเมินผล

- ประเมินการทางานกลุ่มตามที่
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ได้ รับมอบหมาย ทั้งในภาวะ
ผู้นาและผู้ตาม

- การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ น
แกน (PBL)

4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ดี ี สามารถ - กิจกรรมกลุ่มย่อย
ทางานเป็ นกลุ่ม ช่วยงานกลุ่ม - การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ น
ให้ ประสบความสาเร็จ
แกน (PBL)

ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินพฤติกรรมที่
แสดงออกในการทากิจกรรม
กลุ่มและ PBL
- ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกในการทากิจกรรม
กลุ่มและ PBL

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
สารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
5.1 มีทกั ษะในการสื่อสารทั้งการ
- มอบหมายงานรายบุคคล
- ประเมินคุณภาพของรายงาน
พูด การฟัง การแปล การ
- บรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์ - ประเมินการอภิปรายในกลุ่ม
เขียน
กับผู้เรียน
ย่อย และ PBL
- กิจกรรมกลุ่มย่อย
- ประเมินการนาเสนอหน้ าชั้น
- การเรี ยนแบบใช้ ปั ญหาเป็ น
เรียน
แกน (PBL)
5.2 มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยี
- มอบหมายงานรายบุคคล
- ประเมินการอ้ างอิง
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล - กิจกรรมกลุ่มย่อย
แหล่งข้ อมูลในการอภิปราย/
และเลือกใช้ ข้อมูลจาก
- การเรี ยนแบบใช้ ปั ญหาเป็ น
นาเสนอ/รายงาน
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่าง
แกน (PBL)
เหมาะสม
5.4 มีทกั ษะในการนาเสนอใน
- ปฏิบัติการ/นาเสนอหน้ าชั้น - ประเมินการนาเสนอหน้ าชั้น
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
เรียน
เรียน
ผลงานทางวิชาการ โดยใช้
- กิจกรรมกลุ่มย่อย
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ี
- การเรี ยนแบบใช้ ปั ญหาเป็ น
เหมาะสม
แกน (PBL)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ลาดับ
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน กิจกรรมการ
ชัว่ โมง เรียนการ
สอน
1
บรรยายแบบ
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน
และ
มอบหมาย
งาน

1.

Introduction to the course &
Assignments

2.

Lesson plan & Self-reflection

1

3.

2

4.

Self-directed Learning (SDL)
for micro-teaching 1
Micro-teaching 1 and
feedback by instructors &
peers

5.

Learning in 21st century

1.5

6.

Effective lecture &
presentation

1.5
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2

สือ่ ทีใ่ ช้

1. PowerPoint
presentation
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Assignment
หัวข้ อ
presentation
บรรยายแบบ 1. PowerPoint
มีปฏิสมั พันธ์ presentation
กับผู้เรียน 2. แบบฝึ กหัด
และฝึ ก
ปฏิบัติ
นิสติ ศึกษา Websites,
ด้ วยตนเอง textbooks
ปฏิบัติการ 1. PowerPoint
(นิสติ ส่ง presentation
แผนการสอน 2. แบบประเมิน
สอนแสดง 3. Smart phone
และให้
for VDO taping
feedback) (นิสติ นามาเอง)
บรรยายแบบ 1. PowerPoint
มีปฏิสมั พันธ์ presentation
กับผู้เรียน 2. เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยายแบบ 1. PowerPoint
มีปฏิสมั พันธ์ presentation
กับผู้เรียน 2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3.
VDO/YouTube

อ. ผูส้ อน

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต,
นันทนา

นันทนา

นันทนา
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7.

Self-directed Learning (SDL)
for micro-teaching 2
Micro-teaching 2 and
feedback by instructors &
peers

1

9.

Small group teaching &
Constructive feedback

1

10.

Problem-based learning

1

บรรยายแบบ
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน

11.

PBL group activity 1

1

กิจกรรมกลุ่ม
การเรียน
แบบใช้
ปัญหาเป็ น
แกน

12.

Self-directed Learning (SDL)
for PBL
PBL group activity 2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
กิจกรรมกลุ่ม
การเรียน
แบบใช้
ปัญหาเป็ น
แกน

8.

13.

14.

Self- and peer-assessment on
PBL activity

15.

Principles of assessment
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2

1.5

นิสติ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
ปฏิบัติการ
(นิสติ ส่ง
แผนการสอน
สอนแสดง
และให้
feedback)
บรรยายแบบ
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน

0.5

กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

2

บรรยายแบบ

Websites,
textbooks
1. PowerPoint
presentation
2. แบบประเมิน
3. Smart phone
for VDO taping
(นิสติ นามาเอง)
1. PowerPoint
presentation
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
1. PowerPoint
presentation
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
1. Scenarios for
PBL
2. Textbooks
3. Notebook
computer หรือ
smart phone
(นิสติ นามาเอง)
Websites,
textbooks
1. Scenarios for
PBL
2. Notebook
computer หรือ
smart phone
(นิสติ นามาเอง)
แบบประเมิน
ทักษะ PBLและ
กิจกรรมกลุ่ม
1. PowerPoint

พร้ อมจิต,
นันทนา

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต

พร้ อมจิต
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มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน
และฝึ ก
ปฏิบัติ
บรรยายแบบ
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน
และ
กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย
กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

16.

Policy and concepts of quality
assurance:
Case study

3

17.

Vision and SWOT analysis

3

18.

Strategic plan

3

กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

19.

Action plan

3

กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

20.

PDCA cycle

3

กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

21.

Handing report, discussion &
course summary

1

นิสติ ส่งงาน
อภิปราย
ปัญหาและ
สรุปบทเรียน
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presentation
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
1. PowerPoint
presentation
2. Notebook
computer
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
1. Notebook
computer
2. Handy drive
3. แบบฝึ กหัด
1. Notebook
computer
2. Handy drive
3. แบบฝึ กหัด
1. Notebook
computer
2. Handy drive
3. แบบฝึ กหัด
1. Notebook
computer
2. Handy drive
3. แบบฝึ กหัด
1. PowerPoint
presentation
2. แบบประเมิน

ปัทมา

ปัทมา

ปัทมา

ปัทมา

ปัทมา

พร้ อมจิต
& ปัทมา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

บรรยายแบบ - ความรู้
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรียน
กิจกรรมกลุ่ม - ความรู้
ย่อย และPBL - ทักษะทาง
group activity ปัญญา
- ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
- ทักษะการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คุณธรรม
จริยธรรม
ปฏิบัติการ
- ความรู้
- ทักษะการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คุณธรรม
จริยธรรม
การศึกษาด้ วย - คุณธรรม
ตนเอง
จริยธรรม
(SDL)

วิธกี ารประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

- คะแนนรายงาน (การเขียนแผนการสอน, การ
ออกข้ อสอบ)

10%

-

57%

ประเมินความถูกต้ องของเนื้อหาในการอภิปราย
ประเมินทักษะในกิจกรรมกลุ่ม PBL
ประเมินการแก้ ปัญหาในกิจกรรมกลุ่มย่อย
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการทา
กิจกรรมกลุ่ม

- ประเมินการสื่อสาร และการค้ นคว้ า/การอ้ างอิง
ข้ อมูล

- ประเมินการเข้ าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
- ประเมินความถูกต้ องของเนื้อหาที่นาเสนอ
- ประเมินปฏิบัติการสอน/นาเสนอ
- ประเมินการ feedback การสอนของเพื่อนร่วมชั้น
- ผลงานเขียน self-reflection
- ประเมินการแต่งกาย บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
การแสดงออก
- ประเมินการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
กาหนด
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30%

3%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- 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.
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/
- เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ อง http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 การสะท้อนความคิดของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2 ผลการเรียนรู้ของนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อได้ ผลการประเมินการสอนของรายวิชาแล้ ว มีการประชุมอาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนของรายวิชา และระดมสมองเพื่อหาวิธกี ารพัฒนาจัดการเรียนการสอนสาหรับปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบจากคะแนนรายงาน และการเขียนสะท้อนความคิดของผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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นาผลการประเมินจากนิสติ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอน และคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มาพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุงหัวข้ อ วิธกี ารจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของรายวิชาใน
ปี การศึกษาถัดไป
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