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รายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา  

มคอ.3 

สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

คณะ แพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1  ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ชวพ  504 การประกันคุณภาพการศึกษา       

   

2. จาํนวนหน่วยกติ 

 1(1-0-2) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ประเภทรายวิชา  วิชาบงัคบัท่ีไมน่บัหนว่ยกิตสะสม 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ. ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

อาจารย์ผู้สอน 

ลาํดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 

(กรณีมาจากหลายภาค) 

1.  ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช        เภสชัวิทยา 

2.  ผศ.ดร. อมัพร จาริยะพงศ์สกลุ  สรีรวิทยา 

3.  ผศ.ดร.วลัยา ธเนศพงศ์ธรรม  ชีวเคมี 

4.  อ. ดร. สิรินนัท์ นิลวรางกรู  ชีวเคมี 

5.  รศ. ดร.วิสทุธ์ิ ประดษิฐ์อาชีพ  กายวิภาคศาสตร์ 

6.  รศ. ดร.สภิุญญา พงษ์สงัข์   จลุชีววิทยา 

7.  รศ. ดร.วีรวรรณ เล็กสกลุไชย  พยาธิวิทยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  

ภาคการศกึษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 
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6. รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

 

8. สถานท่ีเรียน 

ห้องบรรยาย 601  ชัน้ 6  อาคารกายวิภาคศาสตร์ มศว ประสานมิตร 

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

1 สิงหาคม 2557 

 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวชิา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและแนวคดิในเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษา

ได้ฝึกเขียนรายงานการศกึษาตนเองของหนว่ยงาน (SSR; self study report)  การตรวจสอบ/ประเมิน

ตนเอง และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปีการศกึษา 2557 เป็นปีท่ีสองท่ีทําการเปิดสอน มีการปรับปรุงรายวิชาเลก็น้อยตามผลการประเมนิของ

ปีการศกึษา 2556 เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัการและแนวคดิเชงิทฤษฏี การประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การฝึกให้ เขียนรายงานการศกึษา

ตนเองของหนว่ยงาน (SSR; self study report)  การตรวจสอบ/ประเมินตนเอง และการนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพฒันา 

 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศกึษา  

1(1-0-2)   
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บรรยาย การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง (SDL) 

15 0 30 

3.  ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

 

 

 

 

 

 

4. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 1.2 วธีิการสอน 1.3 วธีิการประเมนิผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือ่สตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกูกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้ อ่ืนได้) 

2. มจีริยธรรมในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

(เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืนและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้) 

 

1. มกีารสอนสอดแทรกปลกูฝัง

หลกัคณุธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ 

 

2. มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุม่  

 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกและการแสดงความ

คิดเห็น 

 

2. ประเมนิจากความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ

สอบถามจากเพื่อนร่วมงาน 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

4. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

- การบรรยาย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น และอภิปรายร่วมกนั 

- การศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสือ่สารสนเทศ และ

นําเสนอความรู้ 

- การประเมนิผลการศกึษาและผล

การนําเสนอ 

●○●●●●●○○○●○○○○●●ชวพ  504

43213213214321321

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ผู้รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 
จริยธรรม

รายวิชา

●○●●●●●○○○●○○○○●●ชวพ  504

43213213214321321

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ผู้รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้1.คุณธรรม 
จริยธรรม

รายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

   

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคลและความรับผดิชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2. พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ

และการทํางานเป็นกลุม่ระหวา่งผู้ เรียน

ด้วยกนั 

3. พฒันาความเป็นผู้ นําได้อยา่ง

เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 

- จดักิจกรรมกลุม่และ

มอบหมายรายงานกลุม่  

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา

กลุม่ร่วมกนั  

 

-ทําการประเมนิหวัข้อทัง้ 3  

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใน

การเรียน 

- จากพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนิสติระหวา่งบคุคลภายใน

กลุม่  

- จากความเป็นผู้ นําของกลุม่  

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู  

การฟัง  การแปล  การเขยีน   

2. พฒันาทกัษะในการใช้สารสนเทศใน

การสบืค้นข้อมลูและสือ่สาร 

4. พฒันาทกัษะในการนําเสนอรายงานใน

รูปแบบตา่งๆ โดยใช้เคร่ืองมอืและ

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

1.โดยการทํารายงานและนําเสนอ

ในชัน้เรียน 

2.สง่เสริมและเตรียมความพร้อม

ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.จดัการเรียนการสอนรูปแบบ

ตา่งๆในการนําเสนอรายงาน  

- ประเมนิจากผลการทํารายงาน 

การมสีว่นร่วมในการอภิปราย 

และการนําเสนองานท่ีได้รับ

มอบหมายโดยใช้สือ่และ

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 

(วนั เดอืน 

ปี) 

หวัข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สือ่ท่ีใช้ ผู้สอน 
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1  การประกนัคณุภาพการศกึษา 

- นโยบายและแนวคิด 

- ความสาํคญัและประโยชน์ 

 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

      ภายใน: self assessment 

- SWOT analysis 

- วงจร P D C A 

       - SAR 

       - TQF 

       - EdPEx 

    ภายนอก: การรับรอง 

3 บรรยาย 

 

Power point 

 

ผศ.ดร. ปัทมา ลีว้นิช       

2  การเขยีนรายงานการศกึษาตนเอง

องค์ประกอบ/ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์คณุภาพ 

     Practice 1 : Case studies  

- ศกึษาตวัอยา่งการเขยีน SAR ระดบั

หลกัสตูร       

- นําเสนอข้อสรุป และวิพากษ์สิง่ท่ีได้

เรียนรู้ 

3 บรรยาย 

อภิปราย

โดยแบง่

นิสติเป็น 3 

กลุม่ๆ ละ 

2-3 คน 

 

ตวัอยา่ง SAR 

ของหลกัสตูรท่ี

ผา่นการตรวจ

ประเมนิแล้ว 

คณาจารย์ให้

คําปรึกษาประจํา

กลุม่ 

3  SWOT analysis  

     Practice 2 :  

- SWOT analysis ตวันิสติ 

      - นําเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 

และวิพากษ์  

3 บรรยาย 

อภิปราย 

โดยแบง่

นิสติเป็น 2 

กลุม่ๆ ละ 

3-4 คน 

Worksheet การ

ทํา SWOT 

analysis  

คณาจารย์ให้

คาํปรึกษาประจํา

กลุม่ 

4  PDCA cycle  

    Practice 3:  

- พิจารณาผลประเมนิโครงการท่ีเสร็จ   

   แล้วและนํามาปรับปรุงและพฒันา  

- เขียนโครงการการจดักิจกรรมท่ี

สง่เสริม/พฒันาอตัลกัษณ์ของนิสติ 

มศว เช่น โครงการจริยธรรมคา่ย 

        วิทยาศาสตร์  

3 บรรยาย 

อภิปราย

ร่วมกนั

ภายใน

กลุม่ 

 

ตวัอยา่งผล

ประเมนิการจดั

กิจกรรม

โครงการท่ีเสร็จ

แล้ว 

 

คณาจารย์ให้

คาํปรึกษาประจํา

กลุม่ 

5  PDCA cycle (ตอ่) 

    Practice 4:  

- เขยีนโครงการการจดักิจกรรมท่ี

สง่เสริม/พฒันาอตัลกัษณ์ของนิสติ 

มศว เช่น โครงการจริยธรรมคา่ย 

        วิทยาศาสตร์ (ตอ่) 

3 อภิปราย

ร่วมกนั 

 

Worksheet การ

เขียนโครงการ

การจดักิจกรรม 

คณาจารย์ให้

คาํปรึกษาประจํา

กลุม่ 
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-  นําเสนอโครงการจริยธรรมคา่ย

วิทยาศาสตร์ และวิพากษ์ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคปฏิบตัิ 1. ความรู้ 

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

2. คณุธรรมจริยธรรม 

2.1 มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือ่สตัย์ ตรงตอ่เวลา ถกูกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้ อ่ืนได้) 

2.2 มจีริยธรรมในการทํางานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน 

3. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล

และความรับผิดชอบ 

3.1 มคีวามรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

3.2 พฒันาทกัษะในการสร้าง

สมัพนัธภาพและการทํางานเป็นกลุม่

ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

3.3 พฒันาความเป็นผู้ นําได้อยา่ง

เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 

4. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การ

พดู  การฟัง  การแปล  การเขยีน   

2. พฒันาทกัษะในการใช้สารสนเทศ

ในการสบืค้นข้อมลูและสือ่สาร 

4. พฒันาทกัษะในการนําเสนอ

รายงานในรูปแบบตา่งๆ โดยใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ประเมนิผลการศกึษาและผลการนําเสนอ 

- การนําความรู้ไปใช้ในการทํากิจกรรมกลุม่

ได้อยา่งถกูต้อง 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกและการ

แสดงความคิดเห็น 

-ประเมนิจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีทีไ่ด้รับ

มอบหมาย หรือสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน 

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการเรียน 

- จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ

ระหวา่งบคุคลภายในกลุม่  

จากความเป็นผู้ นําของกลุม่  

 

 

 

 

 

ผลการทํารายงาน การมีสว่นร่วมในการ

อภิปราย และการนําเสนองานท่ีได้รับ

มอบหมายโดยใช้สือ่และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
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1. ตาํราและเอกสารหลัก 

คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา กระทรวงศกึษา  

คูมื่อ มคอ 

2.  เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ไมมี่ 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา  

    รายวิชามีกลยทุธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา  ดงันี ้

- ให้นกัศกึษาประเมนิผู้สอนและรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

-  การพดูคยุ ซกัถามระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

 - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

     รายวิชามีวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน ดงันี ้

 - การประเมินการสอนโดยผู้ ร่วมงานและนกัศกึษาโดยใช้แบบประเมนิ    

 -  การประเมินจากผลการเรียนของนกัศกึษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

      รายวิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้ดงันี ้

- นําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและ

การเรียนรู้ของนกัศกึษา   

-  เข้าร่วมประชมุสมันาพรีคลินิกประจําปี   

-  จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้สอน   

 

4.  การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

รายวิชามีกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของรายวิชา โดยการทวนสอบจากรายงานการศกึษาและพฤฒกิรรมระหวา่งท่ีทํากิจกรรมใน

ห้องเรียน 
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5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

     รายวิชามีกระบวนการในการนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือ 

ปรับปรุงคณุภาพ ดงันี ้

- ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทกุปี   

- มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะเนือ้หาใหมใ่ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

- มีการประเมินส่ือการเรียนการสอน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคณุภาพและเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ เรียนย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป 
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