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• ระดบัท่ี 1 ศาสตรก์ารเรียนรู้เบือ้งต้น
(15 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 2 จดัการเรียนเฉพาะกลุ่มได้
(28 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 3 จดัการเรียนรู้ข้ามศาสตร์
(28+2 = 30 คณุสมบติั) 

• ระดบัท่ี 4 ก าหนดนโยบายการพฒันา
องคค์วามรู้ (31 คณุสมบติั)

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด

รายละเอียดเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย ์(MUPSF)



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4
ล าดบั ข้อมูลระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน

๑ ออกแบบการสอนไดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้
1. แผนการสอนรายคาบ (Lesson plan)
2. มคอ.3/4

๒
แผนการสอนมอีงคป์ระกอบครบถว้นตามทีก่ าหนด และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา 

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

๓ เอกสารการสอนมเีน้ือหาทีถ่กูตอ้ง ตามศาสตรน์ัน้ ๆ เอกสารประกอบการสอน

๔ ภาษาในเอกสารการสอนถกูตอ้งตามหลกัภาษาและมกีารอา้งองิแหลง่ทีม่าอยา่งเหมาะสม เอกสารประกอบการสอน

๕ แผนการสอนไดร้บัการปรบัปรุง พฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ แผนการสอนก่อน/หลงัปรบัปรุง

๖
ออกแบบการสอนทีม่กีารบรูณาการระหวา่งศาสตร์/สาขาวชิา/ภาควชิา/หลกัสตูร (Horizontal 
Integration)

แผนการสอน

๗
จดักจิกรรม มเีทคนิคทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในชัน้เรยีน ทัง้ระหวา่งผูเ้รยีนและระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน

แผนการสอนหรอืหลกัฐานทีแ่สดงวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
สอดคลอ้งกบั Learning Outcome และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่น
ร่วมในการเรยีนรู ้เช่น Active learning, Reflection, Discussion

๘ ออกแบบการวดัผลทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
ตวัอยา่งขอ้สอบ



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4
ล าดับ ข้อมูลระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน

๙ มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิทีไ่ด ้เพื่อน าไปพฒันาการสอนและปรบัปรงุวธิกีารประเมนิผลการเรยีน
หลกัฐานทีแ่สดงถงึการปรบัปรงุแผนการสอนและวธิกีารประเมนิผลการเรยีนทีม่าจาก
การวเิคราะหผ์ลการสอนทีผ่่านมา

๑๐ มกีารประยกุตค์วามรูใ้หเ้หมาะกบัสภาพสงัคมไทย สงัคมโลก หรอืบรบิททางวชิาชพี  

๑๑ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายในการสอนโดยค านึงถงึความหลากหลายของผูเ้รยีน
มกีารยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบ อธบิาย และสงัเกต มองผูเ้รยีนว่าตดิตาม เขา้ใจในสิง่ที่
สอน เช่น VDO การสอน

๑๒ มกีารยกตวัอย่างประกอบ หรอืสอดแทรกประสบการณ์จรงิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาวชิาทีส่อน  
๑๓ ใชเ้ทคนิคการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง Outcome-Based Education (OBE) Framework
๑๔ ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัแหล่งความรูท้ีผู่เ้รยีนควรเสาะแสวงหา มกีารระบุ Additional Reference

๑๕ จดัการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
 Assignments, Topic conference, Case discussion ออกแบบการทดลอง ออกแบบ
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง

๑๖ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมวีจิารณญาณ สามารถเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได้ การม ีLiterature review, Critical thinking หรอืจากฐานขอ้มลู jornal club

๑๗ กระตุน้ผูเ้รยีน โดยการตัง้ค าถามทีใ่หผู้เ้รยีนคดิ แสดงความเขา้ใจ และเสนอแนวคดิการน าไปใช้
Questioning technique 

๑๘ มกีลไกทีท่ าใหผู้เ้รยีนสามารถสะทอ้นความรบัรูแ้ละความเขา้ใจและความคดิวเิคราะห ์ Critical reflection ตวัอยา่งผลงานทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาเกีย่วกบั reflection

๑๙ มกีารยกตวัอย่างหรอืกรณศีกึษาแสดงความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒๐
มกีารประเมนิหรอืทบทวนความรู/้ทกัษะของรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นพืน้ฐาน และเชื่อมโยง เขา้สู่บทเรยีน 
(Vertical Integration)

๑. การออกแบบบทเรยีน เช่น ใชข้อ้มลูของรายวชิาทีเ่ป็น Prerequisite เป็น input ใน
การออกแบบ
การจดัการเรยีนการสอนทีร่บัผดิชอบเพื่อต่อยอดความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน หรอื
๒. การประเมนิความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนก่อนเขา้บทเรยีน



ล าดบั ข้อมูลระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน

๒๑ มกีารเลอืกใชส้ือ่การสอน/อุปกรณ์ช่วยสอนใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารสอนตามลกัษณะของบทเรยีน
 ผลประเมนิโดยนักศกึษาในขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๒ มกีารสาธติ หรอืจดัใหม้กีารฝึกทกัษะ ในสถานการณ์สมมตหิรอืในสถานการณ์จรงิ แผนการสอน role play , hands on ปฏบิตักิาร

๒๓ ให ้Feedback ทีเ่หมาะสมจนผูเ้รยีนสามารถน าไปปรบัปรุงทกัษะการปฏบิตัไิด้ Immediate feedback/Constructive feedback

๒๔

จดัการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กหรอืไดแ้สดงออกในทกัษะของ ๒๑st Century Skills (Non 
Technical) ตามผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีน เช่น การมปีฏสิมัพนัธก์ารร่วมงาน (Inter-personal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก (Demonstrated ability) การแกป้ญัหา (Problem solving) การปรบัตวั 
(Adaptability) และ รบัความคดิเหน็ (Consideration of other people's views)

 แผนการสอน

๒๕
มกีารน า Formative Assessment มาใชใ้นการประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีนระหวา่งคาบเรยีนหรอืทา้ย
ชัว่โมงเรยีน

 หลกัฐานการใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่นักศกึษาโดยใช้
ขอ้มลู

๒๖ มคีวามตรงต่อเวลา
 ผลประเมนิโดยนักศกึษาหรอื 360 องศาในขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง 

๒๗ มคีวามรบัผดิชอบ ในหน้าที่
๒๘ มคีวามสภุาพทัง้บุคลกิ วาจา และการแต่งกาย

เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4



ล าดบัเกณฑท์ลีะขอ้
หากมขีอ้สงสยั อาจารยส์ามารถเปิดไมคถ์ามและ 

share screen ไดเ้ลยคะ่



ข้อ 1 ท่านออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไร
ค าอธิบาย หลักฐาน

การเรียนการสอนสอดคล้องวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์เป็นทักษะ
หัตถการ-การสอนควรเป็นการฝกึลงมือท า วัตถุประสงค์การสื่อสาร-การสอนมี
ให้ฝึกพูดสื่อสาร วัตถุประสงค์ให้คิดวิเคราะห์-สอนให้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ เช่น 
Case based discussion

เช่น แผนการสอนฝึกปฎิบัติ อ้าง
วัตถุประสงค์ ทักษะ

การเรียนในห้องเรียน  ออกแบบให้เป็นแบบ interactive  เช่น interactive 
lecture, PBL, CBL, TBL, flipped classroom 

แผนการสอน สอดคล้องวัตถุประสงค์
ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ

การสอนข้างเตียงเพื่อให้นศ.ได้เรียนจากผป.จริง อ้าง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน

การสอนทักษะหัตถการต่าง ๆ อ้าง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน



ข้อ 1 ท่านออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไร



ข้อ 2 แผนการสอนมอีงค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาอย่างไร

ค าอธิบาย หลักฐาน

องค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้อง วัตถุประสงค์ และ CLOs แผนการสอน/มอค 3



ข้อ 3 เอกสารการสอนมเีนื้อหาที่ถูกต้อง ตามศาสตร์นั้น ๆ

ค าอธิบาย หลักฐาน

เนื้อหาถูกต้อง เอกสารการสอน
เอกสารค าสอน
หนังสือ
ต ารา
handout



ข้อ 4 ภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตามหลักภาษาและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างเหมาะสม

ค าอธิบาย หลักฐาน

มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เอกสารการสอน
เอกสารค าสอน
หนังสือ
ต ารา
handout



ข้อ 5 แผนการสอนได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ค าอธิบาย หลักฐาน

มีการปรับปรุงแผนการสอน แผนการสอน  อย่างน้อย 
2 version ทีม่ีการปรับ

เช่น แผนการสอนในป ี2562 มีเนือ้หาไม่ทันสมัย ได้รับการ
ประเมินจากนักศึกษาว่า ขาดความเขา้ใจในหัวข้อ.... และ
การสอน นักศึกษาประเมนิว่าไม่นา่สนใจ จึงปรับแผนการ
สอนในปี 2564 ให้มีหัวข้อ ..... เพิ่มเตมิ และน า menti
meter มาชว่ยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรยีน มากขึ้น

แผนการสอน  อย่างน้อย 
2 version ทีม่ีการปรับ



ข้อ 6 ออกแบบการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์/สาขาวิชา/
ภาควิชา/หลักสูตร (Horizontal Integration)

ค าอธิบาย หลักฐาน

การสอน clinical correlation ในชั้นปี 2-3 แผนการสอน

การสอนในรายวิชา introduction to medicine, CFM I, II แผนการสอน

การสอน IPE แผนการสอน

กิจกรรม inter-department, inter-hospital, Faculty hour, 
M&M, Morning report, morning conference, noon 
conference

ตารางกิจรรม

เนื้อหาการสอนทารกแรกเกิด กล่าวถึงมารดาสูติศาสตร์
การสอนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง มีการดูงานกายภาพ

แผนการสอน



ข้อ 7 จัดกิจกรรม มีเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียน ทั้งระหว่างผู้เรียนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

ค าอธิบาย หลักฐาน

การสอนแบบ PBL, TBL, CBL, Flipped classroom, case 
discussion, interactive lecture ที่มีการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความคิด

แผนการสอน

การสอนข้างเตียง และมีการถามนศ. แต่ละคน ระหว่างการ
สอน

สัมภาษณ์นศ.



ข้อ 8 ออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ค าอธิบาย หลักฐาน

ออกข้อสอบ ตาม table specification ท่ีได้รับมอบหมาย
ตรงตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ เช่น mechanisms of 
diarrhea ตรงตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้เก่ียวกบัการอธิบาย
กลไกพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดท้องร่วง
เฉียบพลนัของแผนการสอนรหสัวิชา 16 รมกม 403 
ตัวอย่างข้อสอบ รายวิชา comprehensive  ราชวิทยาลัย ที่ออก
ตาม table specification ทีไ่ด้รับมอบหมาย

ตัวอย่างข้อสอบ



ข้อ 9 มกีารวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ เพื่อน าไปพัฒนาการสอนและ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียน

ค าอธิบาย หลักฐาน

ผลประเมินรายวิชา และการปรับเปลี่ยน
เช่น นกัศกึษาประเมินวา่พดูเร็ว ตามไม่ทนั จงึได้ปรับลด
ความเร็วในการสอนลง ใสข้่อความอธิบายรูปภาพเพ่ิมขึน้ 
และให้นกัศกึษาสามารถ load handout จาก E-
learning ได้ และสิง่ที่นกัศกึษาชอบ คือการเช่ือมโยง 
clinical กบั imaging การสรุปประเดน็ส าคญัลงใน
ตารางให้เข้าใจงา่ย จึงยงัใช้ในการสอน 

ผลประเมินรายวิชา
แผนการสอน
เอกสาร/ตาราง/สื่อการ
สอนที่เปล่ียนแปลง



ข้อ 10 มีการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับสภาพสังคมไทย สังคมโลก หรือ
บริบททางวิชาชีพ

ค าอธิบาย หลักฐาน

Bedside teaching ที่มีการสอดแทรก เรื่องอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่
วิชาการ เช่นพูดถึง health system science  ดูผป.แบบ
องค์รวม

สัมภาษณ์นศ. แพทย์
ประจ าบ้าน

สอนการดูผู้ป่วยแลถึงสภาพสังคมของผู้ป่วย หรือสอน 
Professionalism/ medical ethic

แผนการสอน



ข้อ 11 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสอนโดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน

ค าอธิบาย หลักฐาน

มีการใช้ภาษาที่เข้าใจงา่ย บางครัง้ผู้ เรียนมีหลายระดบั 
อาจยงัไมเ่ข้าใจศพัท์ทางการแพทย์ทัง้หมด จงึต้องปรับการ
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน มีการสงัเกตสีหน้าและ
ทา่ทางนศพ. แพทย์ประจ าบ้าน ระหวา่งเรียนเพื่อดคูวาม
เข้าใจ และซกัถามหรือให้สรุปความเข้าใจของนกัศกึษา

ผลประเมินจากนศ.



ข้อ 12 มีการยกตัวอย่างประกอบ หรือสอดแทรกประสบการณ์จรงิ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน

ค าอธิบาย หลักฐาน

ระหวา่งการสอนในห้องเรียน มีการใช้ case ตวัอย่างน าเข้าสู่
บทเรียน และยงัได้สอดแทรกประสบการณ์จริงรวมถึงตวัอย่างผู้ ป่วย
จริงระหวา่งการเรียนด้วย ส าหรับการสอนข้างเตียง และการสอนที่ 
OPD มีการยกตวัอย่างผู้ ป่วยจริง เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของผู้ ป่วยที่อาจมีอาการแสดง หรือการด าเนินโรคได้หลากหลาย
รูปแบบ

แผนการสอน

การ round ข้างเตียงที่มีการยกตัวอย่างประสบการณ์การวินิจฉัยหรือ
รักษาสอดแทรก

สัมภาษณ์นศ.



ข้อ 13 ใช้เทคนิคการสอนที่ใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ค าอธิบาย หลักฐาน

ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ outcome based 
framework ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
และ/หรือ ก าหนด CLOs เขียนตาม PLO

แผนการสอน ระบุ CLO



ข้อ 14 ให้ค าแนะน าเกีย่วกับแหล่งความรูท้ี่ผู้เรียนควรเสาะแสวงหา

ค าอธิบาย หลักฐาน

การมีเอกสารอ้างอิง หรือ bibliography ในเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน

เอกสารประกอบค าสอน
เอกสารค าสอน

การแต่งต าราหรือหนังสือ ต ารา หนังสือ

การแนะน า บทเรียนออนไลน์ ที่น่าสนใจ (e-learning) E-learning/platform



ข้อ 15 จัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ค าอธิบาย หลักฐาน

การคุมงานวิจัย นศ. แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด

โครงการวิจัย ผลงานวิจัย

การก าหนดให้มี assignment ก่อนเข้าห้องเรียน Flipped 
classroom

แผนการสอน

กิจกรรม journal club กับ R/F ตาราง journal club



ข้อ 16 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณ สามารถเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้

ค าอธิบาย หลักฐาน

มีการสอนแบบ PBL, TBL, CBL, small group discussion แผนการสอน

การ round bedside/OPD ที่อ้างอิง EBM

กิจกรรม journal club กับ R/F ตาราง journal club



ข้อ 17 กระตุ้นผู้เรียน โดยการตั้งค าถามที่ให้ผู้เรียนคิด แสดงความเข้าใจ และเสนอ
แนวคิดการน าไปใช้

ค าอธิบาย หลักฐาน

ในการสอนในห้องเรียน   แม้เป็นชม.บรรยาย  จะมกีารตั้งค าถามเป็นระยะ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบ และถามว่าจะน าไปใช้อย่างไร

ผลประเมินนศ.
ข้อ 3 แบบ
ประเมิน มม 03ในการสอนข้างเตียง  เริ่มต้นด้วยให้ผู้เรียนรายงานอาการผู้ปว่ย จะเริ่มสอน

โดยการตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนซ่ึงมีประมาณ 6-8 คน หมุนเวียนกัน
ตอบค าถามที่เกี่ยวกับผู้ป่วยรายนั้น

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจที่โอพีดี หลังจากที่นักศึกษาตรวจเสร็จภายใต้การ
สังเกตของอาจารย์   อาจารย์จะให้นศ.รายงานประวัติ สิ่งตรวจพบ หลังจาก
นั้นอาจารย์จะตั้งค าถามเพื่อให้นศ.คิดและตอบ  ว่าคิดถึงอะไร  ปัญหาคือ
อะไร  จะส่งตรวจอะไรเพิม่ เพราะอะไร   



ข้อ 18 มีกลไกที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรับรู้และความเข้าใจและ
ความคิดวิเคราะห์

ค าอธิบาย หลักฐาน

อาจารย์ให้นศ.เขียนรายงาน และแสดงการคิดวิเคราะห์ เช่น การท า 
differential diagnosis   ให้ค้นข้อมูลประกอบการอภิปราย โดยอ.ตรวจ
รายงานและให้ feedback นศ โดยให้นศ. Reflect ว่าได้เรียนรู้อะไร

ตัวอย่างรายงานที่อ.ตรวจ

ในการสอนข้างเตียง หลังสอนเสร็จให้นศ.ได้ reflect ว่าได้เรียนรู้อะไร

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจที่โอพีดี หลังสอนเสร็จให้นศ.ได้ reflect ว่าได้เรียนรู้
อะไร

เป็น mentor เปิดโอกาสให้นศ. Reflect ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้  portfolio mentees

การให ้assignment รายบุคคลแล้วตรวจว่านักเรยีนเข้าใจถูกหรือไม่ Assignment, รายงาน



ข้อ 19 มีการยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาแสดงความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับ
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค าอธิบาย หลักฐาน

ยกตัวอย่าง case ในการสอน แสดงให้เห็นว่า case presentation 
แบบนี้  อาจเกิดจากโรคได้หลายอย่าง  เช่น ผป.มาด้วยหอบเหนื่อย  
เป็นตัวอย่าง case ยกมาให้อภิปราย อาจเกิดจากระบบหัวใจ ระบบ
หายใจ  โรคไตเรื้อรัง

แผนการสอน/เอกสารที่มกีาร
ยกตัวอย่างผู้ป่วยน าในการ
สอน

ในการสอนข้างเตียง ยกตัวอย่างผู้ป่วยที่มีความใกลเ้คียงกับผป.ที่ก าลัง
round และ differential โรคที่อาจเกดิจากระบบต่าง ๆ

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจที่โอพีดี ยกตัวอย่างผู้ป่วยที่มีความ
ใกล้เคียงกับผป.ที่ก าลังตรวจ และ differential โรคที่อาจเกิดจาก
ระบบต่าง ๆ



ข้อ 20 มีการประเมินหรือทบทวนความรู้/ทักษะของรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือ
เป็นพื้นฐาน และเชื่อมโยง เข้าสู่บทเรียน (Vertical Integration)

ค าอธิบาย หลักฐาน

การท า pretest เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรยีน ตัวอย่าง pretest

การสอน การ round ที่เชื่อมโยงพื้นฐานทางกายวภิาค 
สรีรวิทยา เชน่ round ผป.ที่เป็นหัวใจวาย  โยงกลไกการเกิด
หัวใจวายที่เคยเรียนมากอ่น

เอกสาร สื่อการสอน

การสอนรายชั่วโมงที่ เชื่อมโยงจากชั่วโมงอื่น เช่น เรื่อง 
heart murmur เชื่อมโยงว่าจากที่ได้เรียนการตรวจร่างกาย
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อชั่วโมงก่อนหน้า  

แผนการสอน



ข้อ 21 มีการเลือกใช้สื่อการสอน/อุปกรณ์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การสอนตามลักษณะของบทเรียน

ค าอธิบาย หลักฐาน

การใช ้program ต่างๆ เชน่ Kahoot, mentimeter etc เพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบรรยาย ตามวัตถุประสงค์

แผนการสอน

การวาดไดอะแกรม ขณะสอนข้างเตียงหรือที่โอพีดี สัมภาษณ์นศ. แพทย์ประจ าบ้าน

การสอนรายชั่วโมงที่ เชื่อมโยงจากชั่วโมงอื่น เช่น เรื่อง heart 
murmur เชือ่มโยงว่าจากที่ได้เรียนการตรวจร่างกายทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเมื่อชั่วโมงก่อนหน้า  

แผนการสอน

ใช้หุ่น/ simulation/ model/ อุปกรณ์การแพทย์ ตาม
วัตถุประสงค์

แผนการสอน ระบุสื่อ



ข้อ 22 มีการสาธิต หรือจัดให้มีการฝึกทักษะ ในสถานการณ์สมมติหรือใน
สถานการณ์จริง

ค าอธิบาย หลักฐาน

การสอนข้างเตียงทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตารางการสอนข้างเตียง

การสอน simulation หัตถการต่าง ๆ แผนการสอน

การสอนที่โอพีดี   การสอนใน OR แผนการสอน/ 
ตารางสอน

Mentor สอนตรวจร่างกายให้นศพ.ปี 2-3 แผนการสอน/ 
ตารางสอน



ข้อ 23 ให้ Feedback ที่เหมาะสมจนผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงทักษะการ
ปฏิบัติได้

ค าอธิบาย หลักฐาน

Feedback ตอนสอนที่โอพีดี  

Feedback ผ่านรายงานผู้ป่วย รายงาน

Feedback หลังสอบ OCSE

Mentor feedback ตอนสอนตรวจร่างกาย



ข้อ 24.จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหรือได้แสดงออกในทักษะของ 21st Century 
Skills (Non Technical) ตามผลลัพธ์การเรียนรูข้องบทเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน 
(Inter-personal skill) ความสามารถในการแสดงออก (Demonstrated ability) การแก้ปัญหา 
(Problem solving) การปรับตัว (Adaptability) และ รับความคิดเห็น (Consideration of other 
people's views)

ค าอธิบาย หลักฐาน

ถ้าเป็น Mentor อ้างได้เลย เพราะท าครบทุกอย่าง คู่มือ mentor

ถ้าสอน IPE, MUGE  ก็อ้างได้ครับ

สอน PALS, ACLS, NRP ก็ อ้างได้ครับ

supervise fellow, resident 

ในรายวิชา มีCLOข้อใดเข้าได้กับ 1 ใน 21st century skill สามารถแสดงได้
เลย

แผนการสอน



ข้อ 25 มกีารน า Formative Assessment มาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนระหว่างคาบเรียนหรือท้ายชัว่โมงเรียน

ค าอธิบาย หลักฐาน

Post test หลังสอนเสร็จ, Interactive lecture มี quiz 
ระหว่างเรียน

ดังค าอธิบาย

การประเมินนศ. Workplace-base assessment เช่น โอพี
ดี

EPA with feedback/
สัมภาษณ์ Resident 

การประเมิน resident fellow EPA with feedback



ข้อ 26 มีความตรงต่อเวลา 
    27 มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ 
    28 มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย

ค าอธิบาย หลักฐาน

บรรยาย ผลประเมินจากนศพ.

หัวหน้าภาควชิา 
endorsement



ข้อ 29 มีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

ค าอธิบาย หลักฐาน

ผลงานวิจัยด้านการศกึษา  น าเสนอ ตีพิมพ์ บทความ

Innovative ด้านการศึกษา บทความ/บรรยาย 
รายละเอียด

เป็นผู้ประเมิน AUNQA/EdPEx/WFME  ทั้ง PGE, UGE  
คณะ มหาวิทยาลัย  แพทยสภา

ตารางปฏิบัติงาน หรือ
จดหมายเชญิ



ข้อ 30 เป็นแบบอย่างของส่วนงาน ในด้านการเรียนการสอน

ค าอธิบาย หลักฐาน

Coaching หรือ mentors ด้านการศึกษา ต่ออาจารย์ใน
ภาควิชา คณะ อย่างสม ่าเสมอ

ได้รับรางวัลด้านการศึกษาในระดับภาควิชา คณะ

ถ่ายทอด งานที่เป็นแบบอย่างในด้านการเรียนการสอนของ
ตนเอง ในวงกวา้ง

วิทยากรด้านการศึกษา อย่างสม ่าเสมอ



ข้อ 31 เป็นแบบอย่างในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในด้านการเรียนการสอน

ค าอธิบาย หลักฐาน

ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ชาติ หรือนานาชาติด้านการ
เรียนการสอน

วิทยากรด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ



ตัวอย่างหลักฐาน: แผนการสอน

ข้อ 1 ท่านออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไร

ข้อ 2 แผนการสอนมอีงค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรูข้อง
รายวิชาอย่างไร
ข้อ 13 ใช้เทคนิคการสอนที่ใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ข้อ 7 จัดกิจกรรม มีเทคนิคทีก่ระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียน
ท้ังระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน



ตัวอย่างหลักฐาน เอกสารประกอบการสอน

• ข้อ 3 เอกสารการสอนมีเนื้อหาที่ถูกต้อง 
ตามศาสตร์นั้น ๆ

• ข้อ 4 ภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตาม
หลักภาษาและมกีารอ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
เหมาะสม

• ข้อ 5 แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาให้ทันสมัยอยูเ่สมอ

• ข้อ 14 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งความรูท้ี่
ผู้เรียนควรเสาะแสวงหา



ตัวอย่างหลักฐาน แบบประเมิน โดยนศพ SLCM

ข้อ 11 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสอนโดยค านึงถึง
ความหลากหลายของผู้เรียน

ข้อ 26 มีความตรงต่อเวลา 
    27 มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ 
    28 มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย

ข้อ 9 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ 
เพื่อน าไปพัฒนาการสอนและปรบัปรุงวิธีการ
ประเมินผลการเรียน



ตัวอย่างหลักฐาน ข้อสอบ

ข้อ 8 ออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้



Q&A

Let’s submit !!

ขอบคุณค่ะ


