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มคอ.3 
รายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา  

สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 
คณะ แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
ชวพ  504 การประกนัคุณภาพการศึกษา       

   
2. จ านวนหน่วยกิต 

 1(1-0-2) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 
ประเภทรายวิชา  วิชาบงัคบัท่ีไมน่บัหนว่ยกิตสะสม 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ. ดร. ปัทมา ลีว้นิช       
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       
ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
ภาคการศกึษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 
 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

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

7. สถานที่เรียน 
ห้องบรรยาย 601  ชัน้ 6  อาคารกายวิภาคศาสตร์ มศว ประสานมิตร 

8. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
1 สิงหาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดในเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษา

ได้ฝึกเขียนรายงานการศกึษาตนเองของหนว่ยงาน (SSR; self study report)  การตรวจสอบ/ประเมิน
ตนเอง และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปีการศกึษา 2560 เป็นปีท่ีส่ีท่ีท าการเปิดสอน มีการปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินของปีการศกึษา 

2559 เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลกัการและแนวคิดเชิงทฤษฏี การประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การฝึกให้เขียนรายงานการศกึษา
ตนเองของหนว่ยงาน (SSR; self study report)  การตรวจสอบ/ประเมินตนเอง และการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพฒันา 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

1(1-0-2)   
บรรยาย การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

15 0 30 

3.  ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
 
 
 
 
 
 
4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่โมง   สปัดาห์ 
 

●○●●●●●○○○●○○○○●●ชวพ  504

43213213214321321

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ผู้ รับผดิชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 
จริยธรรม

รายวิชา

●○●●●●●○○○●○○○○●●ชวพ  504

43213213214321321

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ผู้ รับผดิชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 
จริยธรรม

รายวิชา
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คณุธรรมจริยธรรมที่ต้องพฒันา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซื่อสตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกูกาลเทศะ ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้อื่นได้) 

2. มีจริยธรรมในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
(เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้) 

 

1. มีการสอนสอดแทรกปลกูฝัง
หลกัคณุธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสติ 

 
2. มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุม่  
 

1. สงัเกตจากพฤตกิรรมการ
แสดงออกและการแสดงความ
คิดเห็น 

 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
สอบถามจากเพื่อนร่วมงาน 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
4. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

- การบรรยาย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และอภิปรายร่วมกนั 
- การศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสือ่สารสนเทศ และ
น าเสนอความรู้ 

- การประเมินผลการศกึษาและผล
การน าเสนอ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
   

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ
และการท างานเป็นกลุม่ระหวา่งผู้ เรียน
ด้วยกนั 

3. พฒันาความเป็นผู้น าได้อยา่ง
เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 

- จดักิจกรรมกลุม่และ
มอบหมายรายงานกลุม่  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวเิคราะห์การแก้ปัญหา
กลุม่ร่วมกนั  

 

-ท าการประเมินหวัข้อทัง้ 3  
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใน
การเรียน 

- จากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างบุคคลภายใน
กลุม่  

- จากความเป็นผู้น าของกลุม่  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู  
การฟัง  การแปล  การเขียน   
2. พฒันาทกัษะในการใช้สารสนเทศใน
การสบืค้นข้อมลูและสือ่สาร 
4. พฒันาทกัษะในการน าเสนอรายงานใน
รูปแบบตา่งๆ โดยใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.โดยการท ารายงานและน าเสนอ
ในชัน้เรียน 
2.สง่เสริมและเตรียมความพร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.จดัการเรียนการสอนรูปแบบ
ตา่งๆในการน าเสนอรายงาน  

- ประเมินจากผลการท ารายงาน 
การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 
และการน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมายโดยใช้สือ่และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์
ที ่

(วนั เดือน 
ปี) 

หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สือ่ที่ใช้ ผู้สอน 

1  การประกนัคณุภาพการศกึษา 
- นโยบายและแนวคิด 
- ความส าคญัและประโยชน์ 

 Case study 

3 บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ 
 

Power point 
 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

2  Vision and SWOT analysis 3 บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ 

Power point 
Exercise 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

3   Strategic plan 3 บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ 

Power point 
Exercise 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

4  Action plan   3 บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ 

Power point 
Exercise 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

5  PDCA cycle 3 บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ 

Power point 
Exercise 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
ภาคปฏิบตัิ 1. ความรู้ ประเมินผลการศกึษาและผลการน าเสนอ 50% 
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สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
2. คณุธรรมจริยธรรม 
2.1 มีความรับผิดชอบในการเรียน 
(ซื่อสตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกูกาลเทศะ ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้อื่นได้) 
2.2 มีจริยธรรมในการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 
3. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ 
3.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3.2 พฒันาทกัษะในการสร้าง
สมัพนัธภาพและการท างานเป็นกลุม่
ระหวา่งผู้เรียนด้วยกนั 
3.3 พฒันาความเป็นผู้น าได้อยา่ง
เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 
4. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.1 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การ
พดู  การฟัง  การแปล  การเขียน   
4.2 พฒันาทกัษะในการใช้สารสนเทศ
ในการสบืค้นข้อมลูและสือ่สาร 
4.3 พฒันาทกัษะในการน าเสนอ
รายงานในรูปแบบตา่งๆ โดยใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- การน าความรู้ไปใช้ในการท ากิจกรรมกลุม่
ได้อยา่งถกูต้อง- สงัเกตจากพฤตกิรรมการ
แสดงออกและการแสดงความคดิเห็น 
- -ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายระหวา่งบคุคลภายในกลุม่  

จากความเป็นผู้น าของกลุม่  
 
 
 
 
 
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการเรียน 
- จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
ระหวา่งบคุคลภายในกลุม่  
- จากความเป็นผู้น าของกลุม่  
 
 
ผลการท ารายงาน การมีสว่นร่วมในการ
อภิปราย และการน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมายโดยใช้สือ่และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

  ไมมี่ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

  ไมมี่ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
    รายวิชามีกลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา ดงันี ้

- ให้นกัศกึษาประเมินผู้สอนและรายวิชาด้วยแบบประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  
-  การพดูคยุ ซกัถามระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
     รายวิชามีวธิกีารประเมนิทีจ่ะไดข้อ้มลูการสอน ดงันี ้

 - การประเมินการสอนโดยผู้ เรียนด้วยแบบประเมิน    
 -  การประเมินจากผลการเรียนของผู้ เรียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
      รายวิชามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอนไว้ดงันี ้

- น าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและ
การเรียนรู้ของนกัศกึษา   

-  เข้าร่วมประชมุสมันาพรีคลินิกประจ าปี   
4.  การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ผลสมัฤทธ์ิด้านตา่งๆ วิธีการทวนสอบ 
1. ความรู้ การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. คณุธรรมจริยธรรม สงัเกตพฤติกรรม 
3. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ สงัเกตพฤติกรรม 
4. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สงัเกตพฤติกรรม 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     รายวิชามีกระบวนการในการน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือ 
ปรับปรุงคณุภาพ ดงันี ้

- ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทกุปี   
- มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะเนือ้หาใหมใ่ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
- มีการประเมินการจดัการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคณุภาพและเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป 
 
 


