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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา หลักการสอนและการเรียนรู้ (ชวพ 503) 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัส ชวพ 503 (BMS 503) 

ช่ือรายวิชา หลกัการสอนและการเรียนรู้ (Principles of Teaching and Learning)  
2. จ านวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ประเภทของรายวิชา วิชาบงัคบัท่ีไมน่บัหนว่ยกิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรียาภยั  
 อาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนนัทนา  ชมุชว่ย 

2. อาจารย์ ดร.พร้อมจิต  ศรียาภยั      

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน : ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยาย อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

10 สิงหาคม 2560  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 วตัถปุระสงค์ทัว่ไป เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน นิสิตสามารถอธิบาย 

1. หลกัการและทฤษฎีของการเรียนรู้ 
2. ทกัษะท่ีใช้ในการสอนแบบบรรยาย และการให้ข้อมลูย้อนกลบั 
3. เทคนิคสอนกลุม่ย่อย และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นแกน 
4. เป้าหมายและหลกัการวดัผลการเรียนรู้ 

 วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน นิสิต 

1) รู้จกัการตรงตอ่เวลาและรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
2) สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
3) สามารถน าเสนอข้อมลูทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ของส านกังาน

คณะกรรมการอดุมศกึษา และผลการประเมินรายวิชาปีการศกึษา 2559 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

เน้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้และปฏิบตัิการสอน 
การเตรียมการสอน เทคนิคในการบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นแกน ความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ แนวคิด และแนวทางในการทดสอบการเรียนรู้ของผู้ เรียน ตลอดจนการวัดการ
ประเมินผลการเรียน และการสะท้อนผลการประเมิน 

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

บรรยาย การปฏิบัต ิ กิจกรรมกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

(SDL) 
9 ชัว่โมง 3.5 3.5 5 ชัว่โมง 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
ชวพ 503     
หลกัการสอน
และการเรียนรู้ 

● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

หมายเหต ุ ● ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 
4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล ตามความต้องการ 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ี

ต้องการ)  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 
(ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกู
กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) และ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

- มอบหมายงานให้นิสิต
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- กิจกรรมกลุม่ 

- คะแนนการตรงตอ่เวลา 
และความรับผิดชอบใน
งานท่ีมอบหมาย 

 

2. มีจริยธรรมในการท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน (เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืนและ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้) 

- กิจกรรมกลุม่  - แบบประเมินกิจกรรม
กลุม่ 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จดัรูปแบบการเรียนการ
สอนให้นิสิตมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชัน้เรียน, อภิปราย
กลุม่ยอ่ย และปฏิบตักิาร
สอนจริงหน้าชัน้ 

- แบบประเมินกิจกรรม
กลุม่ 

- แบบประเมินการสอน
หน้าชัน้ 

- รายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
-ไมมี่ความรับผิดชอบหลกั  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่

ต้องพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- มอบหมายงานรายบคุคล
และงานกลุม่ 

- ประเมินการสง่งานตามก าหนด 

2. พฒันาทกัษะในการสร้าง
สมัพนัธภาพและการท างานเป็น
กลุม่ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

- จดักิจกรรมกลุม่ PBL ให้
แนะน าตวั ร่วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น ฝึกคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ร่วมกนั 

- ประเมินกิจกรรมกลุม่ 

3. พฒันาความเป็นผู้น าได้อยา่ง
เหมาะสมกบัโอกาสและ
สถานการณ์ 

- จดักิจกรรมกลุม่ PBL ให้
แสดงบทบาทผู้น าของกลุม่ 
ให้ร่วมอภิปรายและแสดง
ความคดิเห็น คิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาร่วมกนั  

- ประเมินกิจกรรมกลุม่ 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ

พัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3  วิธีการประเมินผล 

1. พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้
การพดู การฟัง การแปล การ
เขียน   

 

- ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นใน
ชัน้เรียน  

- มอบหมายงานให้ค้นคว้า
จากต าราหรือวารสารแล้วมา
อภิปรายในกลุ่มย่อยหรือ
น าเสนอหน้าชัน้และเขียน
รายงาน  

- ประเมินการส่ือสารใน
กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินการสอนหน้าชัน้ 
- รายงาน 

2. พฒันาทกัษะในการใช้
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู
และส่ือสาร 

- มอบหมายงานให้ค้นคว้าจาก
ส่ือสารสนเทศในกิจกรรม
กลุม่ยอ่ย และน ามาอภิปราย 

- ประเมินในกิจกรรมกลุม่ 

4. พฒันาทกัษะในการน าเสนอ
รายงานในรูปแบบตา่งๆ โดยใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

- มอบหมายงานให้ค้นคว้าแล้ว
มาอภิปรายในกลุม่ย่อย 
เขียนรายงาน และน าเสนอ
หน้าชัน้ 

- ประเมินในกิจกรรมกลุม่ 
- ประเมินการสอนหน้าชัน้ 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ล าดับ
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

สื่อที่ใช้ อ. ผู้สอน 

1. Introduction to the course & 
Assignments 

1 
 

บรรยายและ
มอบหมาย

งาน 

1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

3. หวัข้อ 
presentation 

พร้อมจิต 
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2. Lesson plan & Self-reflection 1  
 

บรรยายและ
มอบหมาย

งาน 

1. PowerPoint 
presentation 
2. แบบฝึกหดั 

พร้อมจิต 
 

3. Self-directed Learning (SDL) for 
micro-teaching 1 

2 นิสติศกึษา
ด้วยตนเอง 

Websites, 
textbooks 

- 

4. Micro-teaching 1 by students (10 
min each) and feedback by 
instructors & peers  
 

1.5 สง่แผนการ
สอน 

ปฏิบตัิการ
สอน และให้ 
feedback 

1. PowerPoint 
presentation 
2. แบบประเมิน 

3. VDO taping 

นนัทนา,   
พร้อมจิต  

 

5. Learning in 21st century 1.5 บรรยาย 1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

3.แบบทดสอบ 
learning styles 

นนัทนา 

6. Effective lecture & presentation 1.5 บรรยาย 1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

นนัทนา 

7. Self-directed Learning (SDL) for 
micro-teaching 2 

1 นิสติศกึษา
ด้วยตนเอง 

Websites, 
textbooks 

- 

8. Micro-teaching 2 by students (10 
min each) and feedback by 
instructors & peers  
 

1.5 สง่แผนการ
สอน 

ปฏิบตัิการ
สอน และให้ 
feedback 

1. PowerPoint 
presentation 
2. แบบประเมิน 

3. VDO taping 

นนัทนา, 
พร้อมจิต   

9. Small group teaching & 
Constructive feedback 

1 
 

บรรยาย 1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

10. Problem-based learning 1 บรรยาย 1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

11. PBL group activity 1 1 กิจกรรมกลุม่ 1. Scenarios for พร้อมจิต 
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 ยอ่ย PBL 
2. Textbooks 
3. Notebook 
computer (นิสติ
น ามาเอง) 
4. แบบประเมิน 

12. Self-directed Learning (SDL) for 
PBL 

2 ศกึษาด้วย
ตนเอง 

Websites, 
textbooks 

- 

13. PBL group activity 2  
Self- and peer-assessment on PBL 

2.5 กิจกรรมกลุม่
ยอ่ย 

1. Scenarios for 
PBL 
2. Textbooks 
3. Notebook 
computer (นิสติ
น ามาเอง) 
4. แบบประเมิน 

พร้อมจิต 

14. Principles of assessment 
 

2 บรรยายและ
มอบหมาย

งาน  

1. PowerPoint 
presentation 
2. เอกสาร
ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 
 

15. Handing report, discussion & 
course summary 

0.5 นิสติสง่งาน 
อภิปราย
ปัญหาและ
สรุปบทเรียน 

1. PowerPoint 
presentation 

2. แบบประเมิน 
 

พร้อมจิต 

 รวมชั่วโมง  21    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

บรรยาย 
- ความรู้ - คะแนนแผนการสอน 

- รายงานการออกข้อสอบ 
15% 

กิจกรรมกลุม่
ยอ่ย (PBL 
group activity) 

- ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ทกัษะการสือ่สาร

- แบบประเมินกิจกรรมกลุม่ 
 
 
 

- แบบประเมินกิจกรรมกลุม่ 

30% 
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และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- คณุธรรม จริยธรรม 

 
 
- แบบประเมินกิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบตัิการ 
(Micro-
teaching, 
feedback & 
self-reflection) 

- ความรู้ 
- ทกัษะการสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- แบบประเมินการสอน (2 ครัง้) 
- ประเมินการ feedback การสอนของเพื่อน 
- รายงาน self-reflection 

50% 

การศกึษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

- คณุธรรมจริยธรรม - ประเมินการสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 5% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

- 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. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- ไมมี่ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- เว็บไซต์หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ 
- เว็บไซตท่ี์เก่ียวข้อง  

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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน 

1.2 การสะท้อนความคิดของผู้ เรียน 

1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

2.2 ผลการเรียนรู้ของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

 เม่ือได้ผลการประเมินการสอนของรายวิชาแล้ว มีการประชมุอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวิเคราะห์จดุแข็ง 

จดุอ่อนของรายวิชา และระดมสมองเพื่อหาวิธีการพฒันาจดัการเรียนการสอนส าหรับปีการศกึษาถดัไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิจากคะแนนรายงาน และคะแนนพฤติกรรมของนิสิต แล้วรายงานผลตอ่คณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินจากนิสิตและอาจารย์ท่ีร่วมสอน และค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน และรายละเอียดของรายวิชาทกุปีการศกึษา  


