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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา หลักการสอนและการเรียนรู้ (ชวพ 503) 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคการศึกษาที 1 ประจําปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป 

1. รหัสและชือรายวิชา 

 รหัส ชวพ 503 (BMS 503) 

ชือรายวิชา หลักการสอนและการเรียนรู้  (Principles of Teaching and Learning)  

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับทีไม่น ับหน่วยกิต 

4. อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู ้ รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรียาภัย  

 อาจารย์ผู ้สอน 

1. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย 

2. อาจารย์ ดร.พร้อมจิต  ศรียาภัย      

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน : ภาคการศึกษาที 1 / ช ั นปีที 2 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

8. สถานทีเรียน 

ห้องบรรยาย อาคารพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

9 พฤษภาคม 2556  
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หมวดที 2 จุดมุ่ งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่ งหมายของรายวิชา 

 วัตถุประสงค์ทัวไป เมือสิ นสุดการเรียนการสอน นิสิตสามารถอธิบาย 

1. หลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ 

2. ทักษะทีใช้ในการสอนแบบบรรยาย และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

3. เทคนิคสอนกลุ่มย่อย และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นแกน 

4. เป้าหมายและวิธีการว ัดผลการเรียนรู ้

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมือสิ นสุดการเรียนการสอน นิสิต 

1) รู้ จักการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที 

2) สามารถค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง 

3) สามารถนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

เน้นความรู้และทักษะทีจําเป็นเพือการสอนทีมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้ และปฏิบัติการสอน 

การเตรียมการสอน เทคนิคในการบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นแกน ความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ แนวคิด และแนวทางในการทดสอบการเรียนรู้ ของผู ้ เรียน ตลอดจนการวัดการ

ประเมินผลการเรียน และการสะท้อนผลการประเมิน 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 1(1-0-2) 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัต/ิ

กิจกรรมกลุม่ 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL, SS) 
การสอนเสริม 

11 ชัวโมง 6 30 ชัวโมง ตามความต้องการของ

นิสิตเฉพาะราย 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชวพ 503     

หลักการสอน

และการเรียนรู ้

● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● 

หมายเหตุ  ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

4. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล ตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที

ต้องการ) นิสิตสามารถนัดพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านธุรการภาควิชา 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้อง

พัฒนา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน) และ

แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 

 

- มีการสอนสอดแทรกและ

มอบหมายงานใน

รายวิชา ทีปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสิต 

- สังเกตและให้คะแนน

จากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการแสดง

ความคิดเห็น 

 

2. มีจริยธรรมในการทํางานร่วมกับ

ผู ้ อืน (เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู ้อืนและ

ทํางานร่วมกับผู ้อืนได้) 

- จัดกิจกรรมกลุ่ม และ

มอบหมายงานให้ทํา  

- ประเมินจากพฤติกรรม

การแสดงออกและการ

สอบถามจากเพือน

ร่วมงาน 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดรูปแบบการเรียนการ

สอนให้นิสิตมีโอกาส

แลกเปลียนความคิดเห็น

ในชั นเรียน, อภิปราย

กลุ่มย่อย และปฏิบัติการ

สอนจริงหน้าชั น 

- ประเมินจากการ

แสดงออกในกลุ่มย่อย

และการฝึกสอนหน้าชั น

เรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

-ไม่ม ี

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบที

ต้องพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในงานทีได้รับ - มอบหมายงานส่วนบุคคล - ประเมินโดยอาจารย์ และเพือน
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มอบหมาย และงานกลุ่ม  ร่วมงาน 

2. พัฒนาทักษะในการสร้าง

สัมพันธภาพและการทํางานเป็น

กลุ่มระหว่างผู ้ เรียนด้วยกัน 

- จัดกิจกรรมให้ร่วมอภิปราย

และแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ 

- สังเกตจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่ม 

3. พัฒนาความเป็นผู ้ นําได้อย่าง

เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การ

แก้ปัญหากลุ่มร่วมกัน  

- สังเกตจากความเป็นผู ้นําของ

กลุ่ม และการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องการ

พัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3  วิธีการประเมินผล 

1. พฒันาทักษะในการสือสารทั ง

การพูด การฟัง การแปล การ

เขียน   

 

- ให้แสดงความคิดเห็นในชั น

เรียน และมอบหมายงานให้

ค้นคว้าแล้วมาอภิปรายใน

กลุ่มยอ่ย เขียนรายงาน และ

นําเสนองานหน้าชั น 

- ประเมินตามกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยใช้การ

สังเกตและประเมินทักษะการ

พูด การฟัง  การแปล การ

เขียน 

2. พัฒนาทักษะในการใช้

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

และสือสาร 

- มอบหมายงานให้ค้นคว้าใน

กิจกรรมกลุ่มย่อย และมา

นําเสนองานหน้าชั น 

- สงัเกตการใช้สารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูลในกิจกรรม

กลุ่มย่อย 

4. พัฒนาทักษะในการนําเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้

เครืองมือและเทคโนโลยีที

เหมาะสม 

- มอบหมายงานให้ค้นคว้าแล้ว

มาอภิปรายในกลุ่มย่อย 

เขียนรายงาน และนําเสนอ

งานหน้าชั น 

- ประเมินจากการนําเสนองาน

ทีได้รับมอบหมายโดยใช้สือ

และเทคโนโลยีทีเหมาะสม 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ลําดับ

ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สือทีใช้ อ. ผู ้สอน 

1. Introduction to the course & 

Assignments for micro-teaching 

0.5 

 

บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

 

2. Self-directed Learning (SDL) for 

micro-teaching 

4 ศึกษาด้วย

ตนเอง 

  

3. Theories of learning & Learning 

styles 

1.5 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

3.แบบทดสอบ 

learning styles 

นันทนา 

4. Curriculum and instructional 

design  

2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

 

5. Micro-teaching by students (10 

min each) and feedback by 

instructors & peers  

 

2 ปฏิบัติ 1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบประเมิน 

3. VDO taping 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

 

6. Self-reflection 1 ปฏิบัติ 1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบฟอร์มการ

เขียนรายงาน 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

7. Effective lecture & presentation 2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

นันทนา 

8. Small group teaching & 2 บรรยาย 1. PowerPoint พร้อมจิต 
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Constructive feedback  presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

9. Problem-based learning 1 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

10. PBL group activity 1 

 

1 กิจกรรมกลุ่ม

ย่อย 

1. Scenarios for 

PBL 

2. Textbooks 

3. Notebook 

computer (นิสิต

นํามาเอง) 

4. แบบประเมิน 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

11. Self-directed Learning (SDL) for 

PBL 

2 ศึกษาด้วย

ตนเอง 

  

12. PBL group activity 2  1 กิจกรรมกลุ่ม

ย่อย 

1. Scenarios for 

PBL 

2. Textbooks 

3. Notebook 

computer (นิสิต

นํามาเอง) 

4. แบบประเมิน 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

13. Presentation for PBL (10-min per 

group) with peer-assessment 

1 ปฏิบัติ 1. PowerPoint 

presentation 

2. แบบประเมิน 

พร้อมจิต,  

นันทนา 

14. Principles of assessment 

 

2 บรรยาย 1. PowerPoint 

presentation 

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

พร้อมจิต 

 

15. Examination 2 สอบ ข้อสอบ พร้อมจิต 

 รวมชัวโมง (บรรยาย 11, ปฏิบัตแิละ

กิจกรรมกลุ่มย่อย 6, SDL 6, exam 2) 

25    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

บรรยาย - ความรู ้ - สอบประเมินความรู ้ 20% 

กิจกรรมกลุ่ม

ย่อย (PBL 

activity & 

presentation) 

- ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- ทักษะการสือสาร 

- คุณธรรม จริยธรรม 

 

- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และการ

แก้ปัญหาในกลุ่ม 

- การประเมินจากเพือนร่วมงาน 

 

- ประเมินการสือสารภายในกลุ่มและการนําเสนอหน้าชั น 

- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน, ความตั งใจในการ

ทํางาน, ความรับผิดชอบงานกลุ่ม 

30% 

ปฏิบัติการ 

(Micro-

teaching, 

feedback & 

self-reflection) 

- ทักษะการสือสาร 

- ทักษะการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินการสอนหน้าชั น  

- ประเมินการ feedback การสอน 

- ประเมินการเขียนรายงาน self-reflection 

40% 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL) 

- คุณธรรมจริยธรรม - ประเมินการรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย การ

ส่งงานตรงเวลา 

10% 
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

- 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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

- ไม่ม ี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- Web site ทีเกียวข้อง  

http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning 
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียน 

1.2 การสะท้อนความคิดของผู ้ เรียน 

1.3 แบบประเมินผู ้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู ้ ร่วมทีมการสอน 

2.2 ผลการสอบ/การเรียนรู ้

2.3 การทวนสอบผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 

 การจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนปีละ 1 ครั ง ก่อนขึ นปีการศึกษาใหม่ เพือร่วมกันหา

แนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 มีคณะกรรมการในรายวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต คะแนนรายงาน และการ

ให้คะแนนพฤติกรรมของนิสิต 

4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําผลการประเมินจากนิสิตและอาจารย์ และผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน มาวางแผน

ปรับปรุงการเรียนการสอน และรายละเอียดของรายวิชาทุกปีการศึกษา  


