มคอ. 3
รายวิชา บหศ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา :
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED 514 Educational Quality Assurance
2. จานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต 2(2-0-4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน :
อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต
อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน:
ภาคการศึกษาที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) : 7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี): 8. สถานทีเ่ รียน:
อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
9.วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด:
มกราคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจใน แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการบริ หาร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบในประเทศไทยและที่เป็ นสากล
1.2 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษา
1.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าใจบทบาทของครู ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลประเมินต่างๆในการเขียนรายงานผลการ
ประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุ งเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1.5 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้และประเมิน
คุณภาพการเรี ยนรู้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเห็นความสาคัญของหลักการและทฤษฎีการบริ หารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็ นความรู ้พ้นื ฐานในการนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษายุคใหม่และเพื่อ
สนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและใช้เป็ นองค์ความรู ้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครู ในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู้และประเมินคุณภาพการเรี ยนรู้

2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การฝึ กปฏิบตั ิงาน

การศึกษาด้วยตนเอง
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2 ชัว่ โมง/สัปดาห์

ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

-

4 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์

ทักษะการ

ระหว่ างบุคคลและ

วิเคราะห์ เชิง

ความรับผิดชอบ

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3









































ศษ 514
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

4. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จานวน 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษานอกชั้นเรี ยนและ
สื่ อสาร ให้คาปรึ กษาผ่านเวปไซค์ ให้กบั นิสิตได้ทราบโดยกาหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่ งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสู ตร ดังต่อไปนี้

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
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คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพทางการบริ หาร
การศึกษา และสามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความ
ยุติธรรม
2. มีความคิดริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณ
ที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไข
3. สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4. แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในการส่งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบริ หารการศึกษา

1. ใช้วธิ ีสอนโดยศึกษาจากกรณี ศึกษา
เกี่ยวกับปั ญหาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมด้านการบริ หารการศึกษา
และนามาวิเคราะห์ อภิปรายในชั้น
เรี ยน
2. เชิญผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาและมี
ประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษา
มาแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์
และแสดงทัศนะเพื่อการวินิจฉัย และ
การทบทวนแก้ไขปั ญหาทางด้าน
คุณธรรม
3. จัดกิจกรรมภาวะผูน้ า

โดยการสังเกตจากพฤติกรรม
การแสดงออกและการแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อกรณี ศึกษาที่
นามาวิเคราะห์อภิปรายในชั้น
เรี ยน

2. ความรู้
ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1. มีความรู ้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี
ทางการบริ หารการศึกษา และนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิ ใน
การบริ หารการศึกษา
2. มีความตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่มีผลกระทบต่อการบริ หารการศึกษา
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. มีความรู ้และเข้าใจทฤษฎีการวิจยั และการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพการบริ หารการศึกษา ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจยั ที่มีต่อองค์ความรู ้และ
ต่อการปฏิบตั ิในการบริ หารการศึกษา

วิธีการสอน
กาหนดเนื้อหาสาระด้านความรู ้ไว้ในทุก
รายวิชาและใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ดังนี้
-การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์ และอภิปรายร่ วมกัน
-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
-การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพมา
เป็ นวิทยากร
-การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาและงานวิจยั และ
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเป็ นฐาน
-การเรี ยนรู ้โดยการศึกษาดูงาน
-การประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ
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วิธีการประเมินผล
กาหนดรู ปแบบการประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้แก่
-การสอบ
-การประเมินผลการศึกษาและผล
การนาเสนอ
-การประเมิน/สังเกต การมีส่วน
ร่ วมและความสนใจในการเรี ยน
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2. ความรู้ (ต่อ)
ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4. มีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางการ
บริ หารการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา

1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนในบริ บทต่าง ๆ ได้ กาหนดเนื้อหาสาระด้านความรู ้ กาหนดรู ปแบบการ
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน ไว้ในทุกรายวิชาและใช้รูปแบบ ประเมินให้สอดคล้องกับ
การบริ หารการศึกษา
2. ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่

การเรี ยนการสอนดังนี้
-การบรรยาย แลกเปลี่ยน

ลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรี ยนการ

ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและ

ความคิดเห็น วิเคราะห์ และ

สอน ได้แก่

สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปัญหา

อภิปรายร่ วมกัน

-การสอบ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่

-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

-การประเมินผล

เพียงพอ

-การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ

การศึกษาและผลการ

4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ

ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการและ

นาเสนอ

รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้

วิชาชีพมาเป็ นวิทยากร

- การประเมิน/สังเกต

เข้ากับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย

-การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาและ การมีส่วนร่ วมและความ

5. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรื อโครงการ

งานวิจยั และบทวิเคราะห์ทาง

วิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี วิชาการเป็ นฐาน

สนใจในการเรี ยน
- กาประเมิน/สังเกต

และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่

-การเรี ยนรู ้โดยการศึกษาดูงาน ความสามารถในการ

สมบูรณ์ซ่ ึงขยายองค์ความรู ้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิในวิชาชีพที่มีอยู่

-การประชุมสัมมนา/ประชุม

ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาใน

เดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ

วิชาการ

สถานการณ์ต่างๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อ
ความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วย
ตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
3. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
ตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4. มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของตนเองและส่วนรวม ได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อประสิ ทธิภาพขององค์กร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดรายวิชาหรื อเนื้อหา
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรื อในหลายวิชาที่
ให้ความรู ้และประสบการณ์การเรี ยนรู ้
โดยตรงเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม รวมทั้งการพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของนิ สิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สังเกตผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับ
พัฒนาการในทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลในสังคม
และความรับผิดชอบเข้ากับเนื้อหาในทุก
รายวิชาที่สอน
4. มอบหมายงานทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ น
กลุ่มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ และนาเสนอ
เป็ นรายงานโดยใช้รูปแบบการนาอภิปราย
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน ทั้งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่มเพื่อเสริ มสร้างให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญและพัฒนา
ตนเองในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
และความรับผิดชอบส่วนบุคคล
6. จัดโครงการกิจกรรมนอกชั้นเรี ยนตาม
ความสนใจเพื่อเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของผูเ้ รี ยนโดยตรง

กาหนดรู ปแบบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับลักษณะ
รายวิชา กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ได้แก่
-การสอบ
-การประเมินผลการศึกษาและ
ผลการนาเสนอ
-การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่ วมและความสนใจใน
การเรี ยน
-กาประเมิน/สังเกต
ความสามารถในการตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์
ต่างๆ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

กาหนดเนื้อหาสาระไว้ในทุกรายวิชาและ กาหนดรู ปแบบการประเมินให้

สถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหาสรุ ป ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนดังนี้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา

ปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาทางการ

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย

และกิจกรรมการเรี ยนการสอน

บริ หารการศึกษา

ตนเอง

ได้แก่

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

2. นาความรู ้ทางสถิติมาใช้วเิ คราะห์

1. ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า

การวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาในการศึกษาและใน

ปั ญหาทางการศึกษาและนาเสนอผล

และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การทางานอย่างสร้างสรรค์ และใน

การศึกษา

2. ประเมินจากการเขียนและ

สภาพแวดล้อมเชิงสังคม

3. มีการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่

นาเสนอรายงาน โดยพิจารณา

3. ความสามารถทางภาษา การวิจยั การใช้

ทันสมัย

จากเนื้อหา ความถูกต้องของ

เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การสื่ อสาร การ

4. การเขียนและนาเสนอรายงาน

ภาษาพูดและภาษาเขียน

นาเสนอผลงานทางวิชาการ ในรู ปแบบสิ่ ง

ผลการวิจยั และผลงานทางวิชาการอื่นๆ

3. ประเมินเทคนิคในการ

ตีพิมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกับปั ญหาและ โดยใช้ทกั ษะการถ่ายทอดเชิงภาษาทั้ง

นาเสนอรายงานอย่าง

กลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน

สร้างสรรค์ ด้วยสื่ อเทคโนโลยี

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5. การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
แนะนาตัว สร้างความคุน้ เคย
1.
- แนะนาการเรี ยนการสอนรายวิชาชี้แจง
ขอบข่ายวัตถุประสงค์ กิจกรรม วิธี
ประเมินและงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิในรายวิชานี้
โดยให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
เรี ยนรู ้

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ สื่อทีใ่ ช้
แนะนารายวิชา สร้าง
ความคุน้ เคย บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่ม

ผู้สอน
อ.ดร.สมชาย เทพแสง

- บทนา (กิจกรรมการระดมสมองในการ
ประชุมเพื่อหามติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
- แนวคิด ทฤษฎีหลักการ และความ
2.
เป็ นมาของการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3.

4.

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อทีใ่ ช้
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ดร.สมชาย เทพแสง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์บทความ

- ความหมายของ คุณภาพ การประกัน
คุณภาพ การศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษา
- ความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ระบบการบริ หารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็ นสากล

3

3

5.

- บทบาทของครู ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา

3

6.

- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็ นเลิศ รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติและเกณฑ์การบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และแนวปฏิบตั ิที่ดี
(Best & Good Practice)

3

7.

สอบกลางภาค

3

8.

- ระบบการบริ หารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในประเทศ
ไทยตามแนวคิดของการปฏิรูป
การศึกษา

3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
-บทความเกี่ยวกับการประ
คุณภาพการศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
-กรณี ศึกษา
-รู ปแบบหรื อกลยุทธ์ของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
-กรณี ศึกษา
-ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวกับ
การประคุณภาพการศึกษา
มอบหมายงานทั้งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่มให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า และ
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best &
Good Practice)นาเสนอ
เป็ นรายงานโดยใช้
รู ปแบบการนาอภิปราย
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

วิทยากรพิเศษ

อ.ดร.สมชาย เทพแสง
บรรยาย กรณี ศึกษา
วิทยากรพิเศษ
อภิปราย ตัวอย่างจากปั ญหา
โครงงาน
Problem base learning
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
9.
-ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/ สื่ อทีใ่ ช้
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณี ศึกษา

ผู้สอน
อ.ดร.สมชาย เทพแสง

10.

การควบคุมคุณภาพ การประกัน
คุณภาพภายใน ตามวงจร PDCA

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณี ศึกษา

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

11.

-ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้และ
ประเมินคุณภาพการเรี ยนรู้

3

บรรยาย กรณี ศึกษา
อภิปราย ตัวอย่าง
วีดิทศั น์

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

12.

รายงานกลุ่ม

3

บรรยาย กรณี ศึกษา
อภิปราย เกม การแสดง
บทบาทสมมุติ วิดีทศั น์

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

13.

รายงานกลุ่ม

3

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

14.

รายงานกลุ่ม

3

บรรยาย กรณี ศึกษา
อภิปราย เกม การแสดง
บทบาทสมมุติ วิดีทศั น์
บรรยาย กรณี ศึกษา
อภิปราย เกม การแสดง
บทบาทสมมุติ วิดีทศั น์

15.

ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3

16.

จัดการแ สดงผลงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

3

17.

สอบปลายภาค

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

การนาเสนอรายงานผล
การศึกษาค้นคว้า

อ.ดร.สมชาย เทพแสง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระบุวธิ ี การประเมินผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสู ตร สัปดาห์ที่
ประเมิน และสัดส่ วนของการประเมิน ดังนี้

ผลการ
เรียนรู้

กิจกรรม
ภาคบรรยาย

ความรู ้

วิธีการประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

คะแนนสอบบรรยายครั้งที่ 1 และ 2

ทักษะทางปั ญญา

40%

ภาคปฏิบตั ิการ

ความรู ้

ภาคปฏิบตั ิการ

แสดงผลงาน

ทักษะทางปั ญญา

แสดงผลงาน

20%

คุณธรรมจริ ยธรรม
Case study

ศึกษาดูงาน

ความรู ้

คะแนนสอบประเมินความรู ้ ความเข้าใจ

คุณธรรมจริ ยธรรม

คะแนนการทางานกลุ่ม

ทักษะทางปั ญญา

คะแนนในการนาเสนอ

ทักษะทางปั ญญา

คะแนนการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น

คุณธรรมจริ ยธรรม

คะแนนการทางานกลุ่ม

ทักษะความสัมพันธ์

คะแนนในการนาเสนอ

20%
20%

คะแนนสอบประเมินความรู ้ ความเข้าใจ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
หนังสื อ วารสาร รายงาน สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตจาเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติม
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หนังสื อ วารสาร รายงาน สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตควรศึกษาเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ระบุวธิ ีการประเมินที่จะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผูส้ ังเกตการณ์ หรื อทีมผูส้ อน หรื อผลการเรี ยน
ของนิสิต เป็ นต้น
3. การปรับปรุ งการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุ งการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการ
ปรับปรุ งการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจยั ในชั้นเรี ยน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
เป็ นต้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
อธิ บายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรื อสาหรับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพ
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