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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : Innovative Education and Authentic Learning
(Previous : Academic and Entrepreneurial Education)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้แก่ผู้สอนและผู้เรียน 
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการพฒันาอาจารย์และบุคลากรให้มีศกัยภาพด้านการศึกษาเพื่อ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งหวงัให้เกิด Innovative Pedagogy ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัการจริง สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกบัผู้เรียนเพื่อให้สามารถพฒันาตนเองได้ 
มหาวิทยาลยัจึงได้พฒันาเกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน โดยใช้ช่ือว่าเกณฑม์าตรฐาน
คณุภาพอาจารยข์องมหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework :
MUPSF) ซ่ึงถือเป็นวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : Innovative 
Education and Authentic Learning

วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย์



ตวัช้ีวดัยทุธศาสตรแ์ละค่าเป้าหมาย
คณุภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์

ผา่นการประเมิน 26 ท่าน 
30 กนัยายน 2564



• ระดบัท่ี 1 ศาสตรก์ารเรียนรู้เบือ้งต้น
(15 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 2 จดัการเรียนเฉพาะกลุ่มได้
(28 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 3 จดัการเรียนรู้ข้ามศาสตร์
(30 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 4 ก าหนดนโยบายการพฒันา
องคค์วามรู้ (31 คณุสมบติั)

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด
รายละเอียดเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย ์(MUPSF)

ตามค าอธิบายตวัช้ีวดั



การประเมินระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย-์MUPSF



การประเมินระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย-์MUPSF



องคป์ระกอบคณะกรรมการประเมินระดบัคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย ์(MUPSF)

กรณีผูข้อรบัการประเมินเป็น
หวัหน้าภาควิชา

กรณีผูข้อรบัการประเมินเป็น
หวัหน้าส่วนงาน

กรณีผูข้อรบัการประเมินเป็น
อาจารยป์ระจ าภายในส่วนงาน

• หวัหน้ำสว่นงำน 1 คน
(ประธำน: รองคณบดี
กำรศกึษำ)

• หวัหน้ำภำควชิำ 1 คน
(กรรมกำร)

• ผูแ้ทนหวัหน้ำสว่นงำน 1 คน
(กรรมกำร)

• เจำ้หน้ำทีข่องสว่นงำน 1 คน
(เลขำนุกำร)

• หวัหน้ำสว่นงำน 1 คน
(ประธำน: รองคณบดกีำรศกึษำ)

• ผูแ้ทนหวัหน้ำสว่นงำน 2 คน
(กรรมกำร)

• เจำ้หน้ำทีข่องสว่นงำน 1 คน
(เลขำนุกำร)

ใหเ้ป็นไปตำมที่
อธกิำรบดแีต่งตัง้



เอกสำรส ำหรบัผูร้บักำรประเมนิ

1. MUPSF Form01(แบบยืน่ขอรบัประเมนิ)

2. MUPSF Form02Rama (ค ำอธบิำยตำมเกณฑ)์

3. หลกัฐำน (upload ไฟล)์

4. แจง้ควำมประสงคผ์ำ่น Google form ระบุวนัทีส่ะดวก 3 วนั



1. MUPSF Form01(แบบยืน่ขอรบัประเมนิ)



2.MUPSF Form02Rama (ค ำอธบิำยตำมเกณฑ)์



2. MUPSF Form02Rama (ค ำอธบิำยตำมเกณฑ)์

ค ำถำม/ค ำอธิบำยตำมเกณฑ ์MUPSF หลักฐำน (ล ำดับ-ชื่อ-หน้ำ)

ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

ค าอธิบาย

มกีลไกทีท่ ำใหผู้เ้รยีนสำมำรถสะทอ้นควำมรบัรูแ้ละควำมเขำ้ใจและควำมคดิวเิครำะห ์

ค าอธิบาย

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ข้อรับกำรประเมินสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนMUPSF ระดับ 2-4
โปรดอธิบายตามเกณฑต์อ่ไปนีส้ัน้ๆ โดยใชข้อ้มลูจากกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัผลและการประเมินการเรยีนการสอน(แตล่ะขอ้อธิบายไมเ่กิน 5 บรรทดั) กรุณาตอบทกุขอ้



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4
ล าดบั ข้อมูลระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างกิจกรรม เอกสาร/หลกัฐาน

๑ ออกแบบกำรสอนไดเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรเรยีนรู้

มแีผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ
เอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
แสดงให้เหน็ถึงคณุสมบติั

1. แผนกำรสอนรำยคำบ (Lesson plan)
2. มคอ.3/4

๒
แผนกำรสอนมอีงคป์ระกอบครบถว้นตำมทีก่ ำหนด และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์
และผลลพัธก์ำรเรยีนรูข้องรำยวชิำ 

1. แผนกำรสอนรำยคำบ (Lesson plan)
2. มคอ.3/4

๓ เอกสำรกำรสอนมเีน้ือหำทีถู่กตอ้ง ตำมศำสตรน์ัน้ ๆ เอกสำรประกอบกำรสอน

๔
ภำษำในเอกสำรกำรสอนถูกตอ้งตำมหลกัภำษำและมกีำรอำ้งองิ
แหล่งทีม่ำอย่ำงเหมำะสม

เอกสำรประกอบกำรสอน

๕ แผนกำรสอนไดร้บักำรปรบัปรุง พฒันำใหท้นัสมยัอยู่เสมอ แผนกำรสอนก่อน/หลงัปรบัปรุง

๖
ออกแบบกำรสอนทีม่กีำรบรูณำกำรระหว่ำงศำสตร/์สำขำวชิำ/ภำควชิำ/
หลกัสตูร (Horizontal Integration)

แผนกำรสอน

๗
จดักจิกรรม มเีทคนิคทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วมในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ในชัน้เรยีน ทัง้ระหว่ำง
ผูเ้รยีนและระหว่ำงผูเ้รยีนกบัผูส้อน

หลกัฐำนทีแ่สดงว่ำกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูส้อดคลอ้ง
กบั Learning Outcome และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่น
ร่วมในกำรเรยีนรู ้เช่น Active learning, Reflection, 
Discussion

แผนกำรสอน

๘ ออกแบบกำรวดัผลทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรเรยีนรู ้
มแีผนกำรสอนรำยคำบ (Lesson Plan) และเอกสำร
ประกอบกำรสอน หรอืเอกสำรอื่น ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
คุณสมบตัิ

ตวัอย่ำงขอ้สอบ



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4
ล ำดับ ข้อมูลระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตัวอย่ำงกิจกรรม เอกสำร/หลักฐำน

๙
มกีำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิทีไ่ด ้เพือ่น ำไปพฒันำกำรสอนและปรบัปรุงวธิกีำรประเมนิผล
กำรเรยีน

หลกัฐำนทีแ่สดงถงึกำรปรบัปรุงแผนกำรสอนและวธิกีำรประเมนิผลกำร
เรยีนทีม่ำจำกกำรวเิครำะหผ์ลกำรสอนทีผ่่ำนมำ

๑๐ มกีำรประยุกต์ควำมรูใ้หเ้หมำะกบัสภำพสงัคมไทย สงัคมโลก หรอืบรบิททำงวชิำชพี
๑๑ ใชภ้ำษำทีเ่ขำ้ใจงำ่ยในกำรสอนโดยค ำนึงถงึควำมหลำกหลำยของผูเ้รยีน มกีำรยกตวัอย่ำง analogy เปรยีบเทยีบ VDO กำรสอน
๑๒ มกีำรยกตวัอย่ำงประกอบ หรอืสอดแทรกประสบกำรณ์จรงิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหำวชิำทีส่อน
๑๓ ใชเ้ทคนิคกำรสอนทีใ่หผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลำง Outcome-Based Education (OBE) Framework
๑๔ ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัแหล่งควำมรูท้ีผู่เ้รยีนควรเสำะแสวงหำ มกีำรระบุ Additional Reference
๑๕ จดักำรเรยีนรูท้ีก่ ำหนดใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกำสแสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเอง ออกแบบกำรทดลอง ออกแบบกำรคน้ควำ้ดว้ยตนเอง แผนกำรสอน
๑๖ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมวีจิำรณญำณ สำมำรถเสำะแสวงหำควำมรูจ้ำกแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได้ กำรม ีLiterature review, Critical thinking หรอืจำกฐำนขอ้มลู เอกสำรประกอบกำรสอน

๑๗
กระตุน้ผูเ้รยีน โดยกำรตัง้ค ำถำมทีใ่หผู้เ้รยีนคดิ แสดงควำมเขำ้ใจ และเสนอแนวคดิกำร
น ำไปใช้

Questioning technique สมัภำษณ์ผูเ้รยีน/VDO 
ระหว่ำงกำรสอน

๑๘ มกีลไกทีท่ ำใหผู้เ้รยีนสำมำรถสะทอ้นควำมรบัรูแ้ละควำมเขำ้ใจและควำมคดิวเิครำะห ์ Critical reflection
ตวัอย่ำงผลงำนทีม่อบหมำยให้
นกัศกึษำเกีย่วกบั reflection

๑๙ มกีำรยกตวัอย่ำงหรอืกรณศีกึษำแสดงควำมสมัพนัธข์องวชิำทีเ่รยีนกบัวชิำอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๐
มกีำรประเมนิหรอืทบทวนควำมรู/้ทกัษะของรำยวชิำทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นพื้นฐำน และ
เชือ่มโยง เขำ้สู่บทเรยีน (Vertical Integration)

๑. กำรออกแบบบทเรยีน เช่น ใชข้อ้มลูของรำยวชิำทีเ่ป็น Prerequisite 
เป็น input ในกำรออกแบบ
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีร่บัผดิชอบเพือ่ต่อยอดควำมรูค้วำมสำมำรถ
ของผูเ้รยีน หรอื
๒. กำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถของผูเ้รยีนก่อนเขำ้บทเรยีน

แบบทดสอบก่อน/หลงั



ล าดบั ข้อมูลระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างกิจกรรม เอกสาร/หลกัฐาน

๒๑
มกีำรเลอืกใชส้ือ่กำรสอน/อุปกรณ์ชว่ยสอนใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำร
สอนตำมลกัษณะของบทเรยีน

ผลประเมนิโดยนกัศกึษำในขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๒
มกีำรสำธติ หรอืจดัใหม้กีำรฝึกทกัษะ ในสถำนกำรณ์สมมตหิรอืในสถำนกำรณ์
จรงิ 

Role play , hands on ปฏบิตักิำร
แผนกำรสอน

๒๓ ให ้Feedback ทีเ่หมำะสมจนผูเ้รยีนสำมำรถน ำไปปรบัปรุงทกัษะกำรปฏบิตัไิด้
Immediate 
feedback/Constructive feedback

ผลประเมนิโดยนกัศกึษำในขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๔

จดักำรเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กหรอืไดแ้สดงออกในทกัษะของ ๒๑st 
Century Skills (Non Technical) ตำมผลลพัธก์ำรเรยีนรูข้องบทเรยีน เช่น 
กำรมปีฏสิมัพนัธก์ำรร่วมงำน (Inter-personal skill) ควำมสำมำรถในกำร
แสดงออก (Demonstrated ability) กำรแกปั้ญหำ (Problem solving) กำร
ปรบัตวั (Adaptability) และ รบัควำมคดิเหน็ (Consideration of other 
people's views)

แผนกำรสอน

๒๕
มกีำรน ำ Formative Assessment มำใชใ้นกำรประเมนิควำมกำ้วหน้ำของ
ผูเ้รยีนระหว่ำงคำบเรยีนหรอืทำ้ยชัว่โมงเรยีน

หลกัฐำนกำรใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่นกัศกึษำโดยใช้
ขอ้มลู

๒๖ มคีวำมตรงต่อเวลำ
ผลประเมนิโดยนกัศกึษำหรอื 360 องศำในขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง

๒๗ มคีวำมรบัผดิชอบ ในหน้ำที่
๒๘ มคีวำมสภุำพทัง้บุคลกิ วำจำ และกำรแต่งกำย

เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4



ล ำดบั ขอ้มลูระดบัคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ตวัอย่ำงกจิกรรม เอกสำร/หลกัฐำน

๒๙
มผีลงำนเชงิประจกัษ์ซึง่มผีลต่อกำรพฒันำ
คุณภำพดำ้นกำรศกึษำ

รำยงำนหรอืผลกำรด ำเนินทีร่ะบุว่ำเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกั

๓๐
เป็นแบบอยำ่งของส่วนงำน ในดำ้นกำรเรยีน
กำรสอน

เป็น coaching /mentor ใหค้นอื่นหรอื
ถ่ำยทอดต่อใหอ้ำจำรยท์่ำนอื่น ๆ ในคณะ

ขอ้มลูไดร้บัเชญิหรอืมรีำยชื่อในกำรเป็นที่
ปรกึษำใหแ้ก่อำจำรยห์รอืภำควชิำหรอื

หน่วยงำนในคณะฯ

เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 3-4

ล ำดบั ขอ้มลูระดบัคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ตวัอย่ำงกจิกรรม เอกสำร/หลกัฐำน

๓๑
เป็นแบบอยำ่งในระดบัชำต ิหรอืนำนำชำติ
ในดำ้นกำรเรยีนกำรสอน รำงวลัหรอืผลงำนวจิยัทีไ่ดร้บัรำงวลั

เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 4



เอกสำรส ำหรบัผูต้รวจประเมนิ
1. MUPSF Form03 (แบบรำยงำนผลจำกสว่นงำน)



ผลกำรประเมนิตำมประกำศฯ



ผคณุภาพการจดัการเรียนการสอนตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารยข์องมหาวิทยาลยัมหิดล 
Mahidol University Professional Standards Framework (MUPSF)

ขอบคณุค่ะ 
ผศ.พญ.ปองทอง ปรูานิธี


