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แบบยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) 

 
ชื่อ–นามสกุล ผู้ขอรับการประเมิน          
ตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ./อ.)    ชื่อส่วนงาน       
ภาควิชา         โทรศัพท์     
โทรสาร    มือถือ     e-mail      
โปรดระบุปีพ.ศ. ที่เริ่มจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล      
    

มีความประสงค์ขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) 
โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. แบบยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
ของมหาว ิทยาล ัยมห ิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) 
(MUPSF Form01) 

๒. แบบรายงานผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผลการประเมินจากส่วนงาน) (MUPSF Form03) 

๓. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๑.  

๔. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๒. 

๕. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๓. 

๖. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๔. 

๗. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๕. 

๘. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๖. 
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๙. หลักฐานที่แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ Learning Outcome และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น Active learning, Reflection, Discussion สำหรับคุณสมบัติข้อ ๗. 

๑๐. แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อ ๘. 

๑๑. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการประเมินผลการเรียนที่มาจากการวิเคราะห์
ผลการสอนที่ผ่านมา สำหรับคุณสมบัติข้อ ๙. 

 
 
 

ข้าพเจ้า         ขอรับรองว่าข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าหากตรวจพบเมื่อใดก็ตามว่าข้าพเจ้า 
มีการจงใจแจ้งคุณสมบัติผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ และผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเพิกถอน 
ผลการประเมินระด ับคุณภาพการจ ัดการเร ียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 ลงชื่อ       ผู้ขอรับการประเมิน 
 (     ) 
 (วัน/เดือน/ปี)     /     /           
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๑ ออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๒
แผนการสอนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามท่ีก าหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๓ เอกสารการสอนมีเน้ือหาท่ีถูกต้อง ตามศาสตร์น้ัน ๆ

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๔ ภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตามหลักภาษาและมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาอย่างเหมาะสม

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๕ แผนการสอนได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๖
ออกแบบการสอนท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์/สาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร 

(Horizontal Integration)

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

๗
จัดกิจกรรม มีเทคนิคท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในช้ันเรียน ท้ังระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

หลักฐานท่ีแสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สอดคล้องกับ Learning Outcome และส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น Active 

learning, Reflection, Discussion

๘ ออกแบบการวัดผลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

มีแผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำจำรย์ของ

มหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) พ.ศ. ๒๕๖๔

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมหิดล 

(Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)

 ๑ ฉบับวันอังคารท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๙
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีได้ เพ่ือน าไปพัฒนาการสอนและปรับปรุงวิธีการ

ประเมินผลการเรียน

หลักฐานท่ีแสดงถึงการปรับปรุงแผนการสอนและ

วิธีการประเมินผลการเรียนท่ีมาจากการวิเคราะห์

ผลการสอนท่ีผ่านมา

๑๐ มีการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับสภาพสังคมไทย สังคมโลก หรือบริบททางวิชาชีพ

๑๑ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการสอนโดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน มีการยกตัวอย่าง analogy เปรียบเทียบ

๑๒
มีการยกตัวอย่างประกอบ หรือสอดแทรกประสบการณ์จริง ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาท่ี

สอน

๑๓ ใช้เทคนิคการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Outcome-Based Education (OBE) Framework

๑๔ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งความรู้ท่ีผู้เรียนควรเสาะแสวงหา มีการระบุ Additional Reference

๑๕ จัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ออกแบบการทดลอง ออกแบบการค้นคว้าด้วยตนเอง

๑๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณ สามารถเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้
การมี Literature review, Critical thinking หรือ

จากฐานข้อมูล

๑๗
กระตุ้นผู้เรียน โดยการต้ังค าถามท่ีให้ผู้เรียนคิด แสดงความเข้าใจ และเสนอแนวคิดการ

น าไปใช้

Questioning technique 

๑๘ มีกลไกท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรับรู้และความเข้าใจและความคิดวิเคราะห์ Critical reflection

๑๙ มีการยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาแสดงความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

๒๐
มีการประเมินหรือทบทวนความรู้/ทักษะของรายวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นพ้ืนฐาน และ

เช่ือมโยง เข้าสู่บทเรียน (Vertical Integration)

๑. การออกแบบบทเรียน เช่น ใช้ข้อมูลของรายวิชา

ท่ีเป็น Prerequisite เป็น input ในการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนท่ีรับผิดชอบเพ่ือต่อยอด

ความรู้ความสามารถของผู้เรียน หรือ

๒. การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อน

เข้าบทเรียน

๒๑
มีการเลือกใช้ส่ือการสอน/อุปกรณ์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอนตาม

ลักษณะของบทเรียน

๒๒ มีการสาธิต หรือจัดให้มีการฝึกทักษะ ในสถานการณ์สมมติหรือในสถานการณ์จริง Role play , hands on ปฏิบัติการ

๒๓ ให้ Feedback ท่ีเหมาะสมจนผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงทักษะการปฏิบัติได้ Immediate feedback/Constructive feedback

 ๒ ฉบับวันอังคารท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒๔

จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหรือได้แสดงออกในทักษะของ ๒๑st Century 

Skills (Non Technical) ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของบทเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์การ

ร่วมงาน (Inter-personal skill) ความสามารถในการแสดงออก (Demonstrated 

ability) การแก้ปัญหา (Problem solving) การปรับตัว (Adaptability) และ รับความ

คิดเห็น (Consideration of other people's views)

๒๕
มีการน า Formative Assessment มาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน

ระหว่างคาบเรียนหรือท้ายช่ัวโมงเรียน

๒๖ มีความตรงต่อเวลา

๒๗ มีความรับผิดชอบ ในหน้าท่ี

๒๘ มีความสุภาพท้ังบุคลิก วาจา และการแต่งกาย

๒๙ มีผลงานเชิงประจักษ์ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

๓๐ เป็นแบบอย่างของส่วนงาน ในด้านการเรียนการสอน
เป็น coaching /mentor ให้คนอ่ืนหรือถ่ายทอดต่อ

ให้อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในคณะ

๓๑ เป็นแบบอย่างในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในด้านการเรียนการสอน

หมายเหตุ ช่องสีเทาหมายถึง คุณสมบัติของการจัดอยู่ในระดับท่ี ๑

 ๓ ฉบับวันอังคารท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

อาจารยข์องมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards  
Framework : MUPSF)  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบรายงานผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(สำหรับส่วนงานเพื่อใช้ในการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน) 
 

 คณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้ประเมินผลการสอนและ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินของ (ชื่อ–นามสกุล ผู้ขอรับการประเมิน) ............................................ 
….……………….....….............................แล้ว เมื่อวันที่............ เดือน................................พ.ศ. .................. มีมติดังนี้  

๑. ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนในการจัดอยู่ในระดับที่.................. 
๒. ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการจัดระดับ 
โดยผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเป็นไปตามผลการประเมินตามที่ได้แนบท้าย
แบบรายงานผลนี้ 

 ลงช่ือ ....................................................................  
 (..................................................................) 
 ประธานคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
 (วัน/เดือน/ปี) ........../.........................../.............. 
 
 ลงช่ือ ....................................................................  
 (..................................................................) 
 คณะกรรมการประเมินระดบัคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 
 (วัน/เดือน/ปี) ........../.........................../.............. 
 
 ลงช่ือ ....................................................................  
 (..................................................................) 
 คณะกรรมการประเมินระดบัคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 
 (วัน/เดือน/ปี) ........../.........................../.............. 
 
 ลงช่ือ ....................................................................  
 (..................................................................) 
 เลขานุการ 
 (วัน/เดือน/ปี) ........../.........................../.............. 
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๑ ออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๒ แผนการสอนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามท่ีก าหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

๓ เอกสารการสอนมีเน้ือหาท่ีถูกต้อง ตามศาสตร์น้ัน ๆ 

๔ ภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตามหลักภาษาและมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาอย่างเหมาะสม 

๕ แผนการสอนได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๖ ออกแบบการสอนท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์/สาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร (Horizontal Integration) 

๗
จัดกิจกรรม มีเทคนิคท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในช้ัน

เรียน ท้ังระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

๘ ออกแบบการวัดผลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๙ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีได้ เพ่ือน าไปพัฒนาการสอนและปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียน 

๑๐ มีการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับสภาพสังคมไทย สังคมโลก หรือบริบททางวิชาชีพ 

๑๑ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการสอนโดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน 

๑๒ มีการยกตัวอย่างประกอบ หรือสอดแทรกประสบการณ์จริง ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาท่ีสอน 

๑๓ ใช้เทคนิคการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๑๔ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งความรู้ท่ีผู้เรียนควรเสาะแสวงหา 

๑๕ จัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๑๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณ สามารถเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 

๑๗ กระตุ้นผู้เรียน โดยการต้ังค าถามท่ีให้ผู้เรียนคิด แสดงความเข้าใจ และเสนอแนวคิดการน าไปใช้ 

๑๘ มีกลไกท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรับรู้และความเข้าใจและความคิดวิเคราะห์ 

ผลกำรประเมินระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมหิดล

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ขอรับกำรประเมิน

ช่ือ-สกุล_______________________________________________ ภำควิชำ_______________________________________

ส่วนงำน_______________________________________________ รูปแบบกำรสอน_________________________________

ส่วนท่ี ๒ ค ำช้ีแจงส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

๑. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย ✓ ในช่อง  ท่ีผู้ขอรับกำรประเมินมีคุณสมบัติในข้อน้ัน (หำกไม่มีเคร่ืองหมำย ✓  ถือว่ำผู้ขอรับ

กำรประเมินไม่มีคุณสมบัติในข้อน้ัน)

๒. ผู้ผ่ำนกำรประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อในระดับน้ัน 

๓. หำกคณะกรรมกำรผู้ท ำกำรประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ขอรับกำรประเมิน ให้ระบุด้ำนล่ำงของแบบประเมินน้ี

 ๒ ฉบับวันอังคารท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑๙ มีการยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาแสดงความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๒๐
มีการประเมินหรือทบทวนความรู้/ทักษะของรายวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นพ้ืนฐาน และเช่ือมโยง เข้าสู่บทเรียน (Vertical 

Integration) 

๒๑ มีการเลือกใช้ส่ือการสอน/อุปกรณ์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอนตามลักษณะของบทเรียน 

๒๒ มีการสาธิต หรือจัดให้มีการฝึกทักษะ ในสถานการณ์สมมติหรือในสถานการณ์จริง 

๒๓ ให้ Feedback ท่ีเหมาะสมจนผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงทักษะการปฏิบัติได้ 

๒๔

จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหรือได้แสดงออกในทักษะของ ๒๑st Century Skills (Non Technical) ตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบทเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน (Inter-personal skill) ความสามารถในการ

แสดงออก (Demonstrated ability) การแก้ปัญหา (Problem solving) การปรับตัว (Adaptability) และ รับความ

คิดเห็น (Consideration of other people's views)



๒๕ มีการน า Formative Assessment มาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่างคาบเรียนหรือท้ายช่ัวโมงเรียน 

๒๖ มีความตรงต่อเวลา 

๒๗ มีความรับผิดชอบ ในหน้าท่ี 

๒๘ มีความสุภาพท้ังบุคลิก วาจา และการแต่งกาย 

๒๙ มีผลงานเชิงประจักษ์ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 

๓๐ เป็นแบบอย่างของส่วนงาน ในด้านการเรียนการสอน 

๓๑ เป็นแบบอย่างในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในด้านการเรียนการสอน 

หมายเหตุ ช่องสีเทาหมายถึง คุณสมบัติของการจัดอยู่ในระดับท่ี ๑

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____

_____________________________________________________________________________________________
_____

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____

 ๓ ฉบับวันอังคารท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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