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• ระดบัท่ี 1 ศาสตรก์ารเรียนรู้เบือ้งต้น

(15 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 2 จดัการเรียนเฉพาะกลุ่มได้

(28 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 3 จดัการเรียนรู้ข้ามศาสตร์

(30 คณุสมบติั)

• ระดบัท่ี 4 กาํหนดนโยบายการพฒันา

องคค์วามรู้ (31 คณุสมบติั)

คําอธิบายตัวชี้วัด

รายละเอียดเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอาจารย ์(MUPSF)
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Add reference source



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4
ลาํดบั ข้อมลูระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างกิจกรรม เอกสาร/หลกัฐาน

๑ ออกแบบการสอนไดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้

มแีผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และ

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

แสดงให้เหน็ถึงคณุสมบติั

1. แผนการสอนรายคาบ (Lesson plan)

2. มคอ.3/4

๒

แผนการสอนมอีงคป์ระกอบครบถว้นตามทีก่าํหนด และสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์

และผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา 

1. แผนการสอนรายคาบ (Lesson plan)

2. มคอ.3/4

๓ เอกสารการสอนมเีน้ือหาทีถ่กูตอ้ง ตามศาสตรน์ัน้ ๆ เอกสารประกอบการสอน

๔
ภาษาในเอกสารการสอนถกูตอ้งตามหลกัภาษาและมกีารอา้งองิ

แหลง่ทีม่าอยา่งเหมาะสม

เอกสารประกอบการสอน

๕ แผนการสอนไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ แผนการสอนก่อน/หลงัปรบัปรงุ

๖
ออกแบบการสอนทีม่กีารบรูณาการระหวา่งศาสตร/์สาขาวชิา/

ภาควชิา/หลกัสตูร (Horizontal Integration)

แผนการสอน

๗

จดักจิกรรม มเีทคนิคทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่มในการแสดง

ความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในชัน้เรยีน ทัง้ระหวา่ง

ผูเ้รยีนและระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน

หลกัฐานทีแ่สดงวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู้

สอดคลอ้งกบั Learning Outcome และสง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้เชน่ Active learning, 

Reflection, Discussion

แผนการสอน

๘ ออกแบบการวดัผลทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

มแีผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) และเอกสาร

ประกอบการสอน หรอืเอกสารอื่น ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

คณุสมบตัิ

ตวัอยา่งขอ้สอบ



เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4

ลาํดบั ข้อมูลระดบัคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตวัอย่างกิจกรรม เอกสาร/หลักฐาน

๙
มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิทีไ่ด ้เพือ่นําไปพฒันาการสอนและปรบัปรงุวธิกีารประเมนิผล

การเรยีน

หลกัฐานทีแ่สดงถงึการปรบัปรงุแผนการสอนและวธิกีารประเมนิผลการ

เรยีนทีม่าจากการวเิคราะหผ์ลการสอนทีผ่า่นมา

๑๐ มกีารประยกุตค์วามรูใ้หเ้หมาะกบัสภาพสงัคมไทย สงัคมโลก หรอืบรบิททางวชิาชพี

๑๑ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยในการสอนโดยคาํนึงถงึความหลากหลายของผูเ้รยีน มกีารยกตวัอยา่ง analogy เปรยีบเทยีบ VDO การสอน

๑๒ มกีารยกตวัอยา่งประกอบ หรอืสอดแทรกประสบการณ์จรงิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาวชิาทีส่อน

๑๓ ใชเ้ทคนิคการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง Outcome-Based Education (OBE) Framework

๑๔ ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแหล่งความรูท้ีผู่เ้รยีนควรเสาะแสวงหา มกีารระบุ Additional Reference

๑๕ จดัการเรยีนรูท้ีก่าํหนดใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ออกแบบการทดลอง ออกแบบการคน้ควา้ดว้ยตนเอง แผนการสอน

๑๖ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมวีจิารณญาณ สามารถเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได้ การม ีLiterature review, Critical thinking หรอืจากฐานขอ้มลู เอกสารประกอบการสอน

๑๗
กระตุน้ผูเ้รยีน โดยการตัง้คาํถามทีใ่หผู้เ้รยีนคดิ แสดงความเขา้ใจ และเสนอแนวคดิการ

นําไปใช้

Questioning technique สมัภาษณ์ผูเ้รยีน/VDO 

ระหวา่งการสอน

๑๘ มกีลไกทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถสะทอ้นความรบัรูแ้ละความเขา้ใจและความคดิวเิคราะห ์ Critical reflection

ตวัอยา่งผลงานทีม่อบหมาย

ใหน้กัศกึษาเกีย่วกบั 

reflection

๑๙ มกีารยกตวัอยา่งหรอืกรณศีกึษาแสดงความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๐
มกีารประเมนิหรอืทบทวนความรู/้ทกัษะของรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นพืน้ฐาน และ

เชื่อมโยง เขา้สูบ่ทเรยีน (Vertical Integration)

๑. การออกแบบบทเรยีน เชน่ ใชข้อ้มลูของรายวชิาทีเ่ป็น Prerequisite 

เป็น input ในการออกแบบ

การจดัการเรยีนการสอนทีร่บัผดิชอบเพือ่ต่อยอดความรูค้วามสามารถ

ของผูเ้รยีน หรอื

๒. การประเมนิความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนก่อนเขา้บทเรยีน

แบบทดสอบก่อน/หลงั



ลาํดบั ข้อมลูระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ตวัอย่างกิจกรรม เอกสาร/หลกัฐาน

๒๑
มกีารเลอืกใชส้ือ่การสอน/อุปกรณ์ชว่ยสอนใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์าร

สอนตามลกัษณะของบทเรยีน
ผลประเมนิโดยนกัศกึษาในขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๒
มกีารสาธติ หรอืจดัใหม้กีารฝึกทกัษะ ในสถานการณ์สมมตหิรอืใน

สถานการณ์จรงิ 
Role play , hands on ปฏบิตักิาร

แผนการสอน

๒๓
ให ้Feedback ทีเ่หมาะสมจนผูเ้รยีนสามารถนําไปปรบัปรุงทกัษะการปฏบิตัิ

ได้

Immediate 

feedback/Constructive 

feedback

ผลประเมนิโดยนกัศกึษาในขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

๒๔

จดัการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กหรอืไดแ้สดงออกในทกัษะของ ๒๑

st Century Skills (Non Technical) ตามผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีน เชน่ 

การมปีฏสิมัพนัธก์ารรว่มงาน (Inter-personal skill) ความสามารถในการ

แสดงออก (Demonstrated ability) การแกปั้ญหา (Problem solving) การ

ปรบัตวั (Adaptability) และ รบัความคดิเหน็ (Consideration of other 

people's views)

แผนการสอน

๒๕
มกีารนํา Formative Assessment มาใชใ้นการประเมนิความกา้วหน้าของ

ผูเ้รยีนระหวา่งคาบเรยีนหรอืทา้ยชัว่โมงเรยีน

หลกัฐานการใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่นกัศกึษาโดยใช้

ขอ้มลู

๒๖ มคีวามตรงต่อเวลา
ผลประเมนิโดยนกัศกึษาหรอื 360 องศาในขอ้ที่

เกีย่วขอ้ง
๒๗ มคีวามรบัผดิชอบ ในหน้าที่

๒๘ มคีวามสภุาพทัง้บุคลกิ วาจา และการแต่งกาย

เกณฑร์ะดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบั 2-4



เรยีงลาํดบัเกณฑท์ลีะขอ้

หากมขีอ้สงสยั อาจารยส์ามาถเปิดไมคถ์ามและ 
share screen ไดเ้ลยคะ่



ขอ 1 ทานออกแบบการสอนไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ
เรียนรูอยางไร

คําอธิบาย หลักฐาน
การเรียนการสอนสอดคลองวัตถุประสงค เชน วัตถุประสงคเปนทักษะหัตถการ-การ
สอนควรเปนการฝกลงมือทํา วัตถุประสงคการส่ือสาร-การสอนมีใหฝกพูดส่ือสาร 
วัตถุประสงคใหคิดวิเคราะห-สอนใหมีการฝกคิดวิเคราะห เชน Case based 
discussion

เชน แผนการสอนฝกปฎิบัติ อาง
วัตถุประสงค ทักษะ

การเรียนในหองเรียน  ออกแบบใหเปนแบบ interactive เชน interactive lecture, 
PBL, CBL, TBL, flipped classroom

แผนการสอน สอดคลอง
วัตถุประสงคท่ีเปนความรูความเขาใจ

การสอนขางเตียง  เพื่อใหนศ.ไดเรียนจากผป.จริง อาง วัตถุประสงคการเรียนรูท่ี
เกี่ยวของกับการสอน

การสอนทักษะ หัตถการตาง ๆ อาง วัตถุประสงคการเรียนรูท่ี
เกี่ยวของกับการสอน



ขอ 2 แผนการสอนมีองคประกอบครบถวนตามท่ีกําหนด และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค และผลลพัธการเรียนรูของรายวิชา
อยางไร

คําอธิบาย หลักฐาน

องคประกอบครบถวน สอดคลอง วัตถุประสงค และ CLOs แผนการสอน/มอค 3



ขอ 3 เอกสารการสอนมีเนื้อหาที่ถูกตอง ตามศาสตรนั้น ๆ

คําอธิบาย หลักฐาน

เนื้อหาถูกตอง 
(กรรมการประกอบดวยหัวหนาภาควิชานั้นๆ)

เอกสารการสอน
เอกสารคําสอน
หนังสือ
ตํารา
handout



ขอ 4 ภาษาในเอกสารการสอนถูกตองตามหลักภาษาและมีการ
อางอิงแหลงที่มาอยางเหมาะสม

คําอธิบาย หลักฐาน

มีการใชภาษาที่ถูกตอง และมีการอางอิง เอกสารการสอน
เอกสารคําสอน
หนังสือ
ตํารา
handout



ขอ 5 แผนการสอนไดรับการปรับปรุง พัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ

คําอธิบาย หลักฐาน

มีการปรับปรุงแผนกการสอน แผนการสอน  อยางนอย 
2 version ที่มีการปรับ

แผนการสอนในป 2562 มีเนื้อหาไมทันสมัย ไดรับการประเมิน
จากนักศึกษาวา ขาดความเขาใจในหัวขอ.... และการสอน 
นักศึกษาประเมินวาไมนาสนใจ จึงปรับแผนการสอนในป 2564 
ใหมีหัวขอ ..... เพิ่มเติม และนํา menti meter มาชวยให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน มากขึ้น

แผนการสอน  อยางนอย 
2 version ที่มีการปรับ
หรือ มคอ.5



ขอ 6 ออกแบบการสอนท่ีมีการบูรณาการระหวางศาสตร/
สาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร (Horizontal Integration)

คําอธิบาย หลักฐาน

การสอน clinical correlation ในช้ันป 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

กิจกรรม grand round แผนการสอน

เนื้อหาการสอนทารกแรกเกิด กลาวถึงมารดาสูติศาสตร
การสอนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง มีการดูงานกายภาพ

แผนการสอน



ขอ 7 จัดกิจกรรม มีเทคนิคท่ีกระตุนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณในช้ันเรียน 
ท้ังระหวางผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูสอน

คําอธิบาย หลักฐาน

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

แผนการสอน

การสอนขางเตียง และมีการถามนศ. แตละคน ระหวางการ
สอน

สัมภาษณนศ.



ขอ 8 ออกแบบการวัดผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

คําอธิบาย หลักฐาน

ตัวอยางขอสอบ รายวิชา comprehensive ราชวิทยาลัย ที่
ออกตาม table specification ที่ไดรับมอบหมาย

ตัวอยางขอสอบ

ตารางแสดงวา CLO ใด ออกขอสอบแบบใด แผนการสอน/ มคอ 3



ขอ 9 มีการวิเคราะหผลการประเมินท่ีได เพื่อนําไปพัฒนาการ
สอนและปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียน

คําอธิบาย หลักฐาน

ผลประเมินรายวิชา และการปรับเปล่ียน แผนการสอน
ผลประเมินรายวิชา
มคอ 5



ขอ 10 มีการประยุกตความรูใหเหมาะกับสภาพสังคมไทย สังคม
โลก หรือบริบททางวิชาชพี

คําอธิบาย หลักฐาน

Bedside teaching ที่มีการสอดแทรก เรื่องอื่นๆ ที่ไมใช
วิชาการ เชนพูดถึง health system science  ดูผป.แบบองค
รวม

สัมภาษณนศ. แพทย
ประจําบาน

สอนการดูผูปวยแลถึงสภาพสังคมของผูปวย หรือสอน 
Professionalism/ medical ethic

แผนการสอน



ขอ 11 ใชภาษาท่ีเขาใจงายในการสอนโดยคํานึงถึงความ
หลากหลายของผูเรียน

คําอธิบาย หลักฐาน

การสอนในหองเรียน
การสอนขางเตียง
การสอนหัตถการ
การสอนที่โอพีดี

ผลประเมินนศ.
สัมภาษณนศ.



ขอ 12 มีการยกตัวอยางประกอบ หรือสอดแทรกประสบการณ
จริง ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน

คําอธิบาย หลักฐาน

การเรียนที่มีตัวอยาง case ผูปวย แผนการสอน

การ round ขางเตียงที่มีการยกตัวอยางประสบการณการ
วินิจฉัยหรือรักษาสอดแทรก

สัมภาษณนศ.



ขอ 13 ใชเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียนเปนศูนยกลาง

คําอธิบาย หลักฐาน

แผนการสอนที่กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน และ/
หรือ กําหนด CLOs เขียนตาม PLO ไมใชหัวขอเรื่องที่จะสอน

แผนการสอน ระบุ CLO

การปรับปรุงแผนการสอน สื่อการสอน  ตามผลประเมินที่ได
จากนศ. ในลักณะ กําหนดวัตถุประสงคตาม CLO PLO

หลักฐานการปรับ



ขอ 14 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงความรูท่ีผูเรียนควรเสาะ
แสวงหา

คําอธิบาย หลักฐาน

การมีเอกสารอางอิง หรือ bibliography ในเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน

เอกสารประกอบคําสอน
เอกสารคําสอน

การแตงตําราหรือหนังสือ ตํารา หนังสือ

การแนะนํา บทเรียนออนไลน ที่นาสนใจ (e-learning) E-learning/platform



ขอ 15 จัดการเรียนรูท่ีกําหนดใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

คําอธิบาย หลักฐาน

การคุมงานวิจัย นศ. แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอ
ยอด

โครงการวิจัย ผลงานวิจัย

การกําหนดใหมี assignment กอนเขาหองเรียน Flipped 
classroom

แผนการสอน

กิจกรรม journal club กับ R/F ตาราง journal club

Set goal, resources, monitor, assess, reflect



ขอ 16 สงเสริมใหผูเรียนมีวิจารณญาณ สามารถเสาะแสวงหา
ความรูจากแหลงท่ีเช่ือถือได

คําอธิบาย หลักฐาน

มีการสอนแบบ PBL, TBL, CBL, small group discussion แผนการสอน

การ round bedside/OPD ที่อางอิง EBM สัมภาษณนศ. แพทย
ประจําบาน

กิจกรรม journal club กับ R/F ตาราง journal club



ขอ 17 กระตุนผูเรียน โดยการตั้งคําถามท่ีใหผูเรียนคิด แสดง
ความเขาใจ และเสนอแนวคิดการนําไปใช

คําอธิบาย หลักฐาน

ในการสอนในหองเรียน   แมเปนชม.บรรยาย  จะมีการตั้งคําถามเปน
ระยะเพื่อใหผูเรียนไดตอบ และถามวาจะนําไปใชอยางไร

ผลประเมินนศ.ขอ 3 แบบ
ประเมิน มม 03

ในการสอนขางเตียง  เริ่มตนดวยใหผูเรียนรายงานอาการผูปวย จะเริ่ม
สอนโดยการตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนทุกคนซึ่งมีประมาณ 6-8 คน 
หมุนเวียนกันตอบคําถามที่เกี่ยวกับผูปวยรายนั้น

สัมภาษณนศ. แพทยประจํา
บาน

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจท่ีโอพีดี หลังจากท่ีนักศึกษาตรวจเสร็จ
ภายใตการสังเกตของอาจารย   อาจารยจะใหนศ.รายงานประวัติ สิ่ง
ตรวจพบ หลังจากนั้นอาจารยจะตั้งคําถามเพื่อใหนศ.คิดและตอบ  วา
คิดถึงอะไร  ปญหาคืออะไร  จะสงตรวจอะไรเพิ่ม เพราะอะไร   

สัมภาษณ นศ. แพทยประจํา
บาน



ขอ 18 มีกลไกท่ีทําใหผูเรียนสามารถสะทอนความรับรูและความ
เขาใจและความคิดวิเคราะห

คําอธิบาย หลักฐาน

อาจารยใหนศ.เขียนรายงาน และแสดงการคิดวิเคราะห เชน การทํา 
differential diagnosis   ใหคนขอมูลประกอบการอภิปราย โดยอ.ตรวจ
รายงานและให feedback นศ โดยใหนศ. Reflect วาไดเรียนรูอะไร

ตัวอยางรายงานที่อ.ตรวจ

ในการสอนขางเตียง หลังสอนเสร็จใหนศ.ได reflect วาไดเรียนรูอะไร สัมภาษณนศ. แพทยประจําบาน

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจท่ีโอพีดี หลังสอนเสร็จใหนศ.ได reflect วาได
เรียนรูอะไร

สัมภาษณ นศ. แพทยประจําบาน

เปน mentor เปดโอกาสใหนศ. Reflect ถึงสิ่งท่ีไดเรียนรู portfolio mentees

การให assignment รายบุคคลแลวตรวจวานักเรียนเขาใจถูกหรือไม Assignment, รายงาน



ขอ 19 มีการยกตัวอยางหรือกรณีศึกษาแสดงความสัมพันธของ
วิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ

คําอธิบาย หลักฐาน

ยกตัวอยาง case ในการสอน แสดงใหเห็นวา case presentation 
แบบนี้  อาจเกิดจากโรคไดหลายอยาง  เชน ผป.มาดวยหอบเหนื่อย  
เปนตัวอยาง case ยกมาใหอภิปราย อาจเกิดจากระบบหัวใจ ระบบ
หายใจ  โรคไตเรื้อรัง

แผนการสอนท่ีมีการ
ยกตัวอยางผูปวยนําในการ
สอน

ในการสอนขางเตียง ยกตัวอยางผูปวยท่ีมีความใกลเคียงกับผป.ท่ีกําลัง
round และ differential โรคท่ีอาจเกิดจากระบบตาง ๆ

สัมภาษณนศ. แพทยประจํา
บาน

เวลาคุมนักศึกษาออกตรวจท่ีโอพีดี ยกตัวอยางผูปวยท่ีมีความใกลเคียง
กับผป.ท่ีกาํลังตรวจ และ differential โรคท่ีอาจเกิดจากระบบตาง ๆ

สัมภาษณ นศ. แพทยประจํา
บาน



ขอ 20 มีการประเมินหรือทบทวนความรู/ทักษะของรายวิชาท่ี
เกี่ยวของหรือเปนพื้นฐาน และเช่ือมโยง เขาสูบทเรียน (Vertical 
Integration)

คําอธิบาย หลักฐาน

การทํา pretest เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน ตัวอยาง pretest

การสอน การ round ที่เชื่อมโยงพื้นฐานทางกายวิภาค 
สรีรวิทยา เชน round ผป.ที่เปนหัวใจวาย  โยงกลไกการเกิด
หัวใจวายที่เคยเรียนมากอน

สัมภาษณนศ. แพทย
ประจําบาน

การสอนรายชั่วโมงที่ เชื่อมโยงจากชั่วโมงอื่น เชน เรื่อง heart 
murmur เชื่อมโยงวาจากที่ไดเรียนการตรวจรางกายทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อชั่วโมงกอนหนา  

แผนการสอน



ขอ 21 มีการเลือกใชสื่อการสอน/อุปกรณชวยสอนใหเหมาะสม
กับวัตถุประสงคการสอนตามลักษณะของบทเรียน

คําอธิบาย หลักฐาน

การใช program ตางๆ เชน Kahoot, mentimeter etc เพื่อให
ผูเรียนมีสวนรวมในการบรรยาย ตามวัตถุประสงค

แผนการสอน

การวาดไดอะแกรม ขณะสอนขางเตียงหรือที่โอพีดี สัมภาษณนศ. แพทยประจําบาน

การสอนรายชั่วโมงที่ เชื่อมโยงจากชั่วโมงอื่น เชน เรื่อง heart 
murmur เชื่อมโยงวาจากที่ไดเรียนการตรวจรางกายทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเมื่อชั่วโมงกอนหนา  

แผนการสอน

ใชหุน/ simulation/ model/ อุปกรณการแพทย ตามวัตถุประสงค แผนการสอน ระบุสื่อ



ขอ 22 มีการสาธิต หรือจัดใหมีการฝกทักษะ ในสถานการณ
สมมติหรือในสถานการณจริง

คําอธิบาย หลักฐาน

การสอนขางเตียงทักษะการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตารางการสอนขางเตียง

การสอน simulation หัตถการตาง ๆ แผนการสอน

การสอนที่โอพีดี   การสอนใน OR แผนการสอน/ ตารางสอน

Mentor สอนตรวจรางกายใหนศพ.ป 2-3 แผนการสอน/ ตารางสอน



ขอ 23 ให Feedback ท่ีเหมาะสมจนผูเรียนสามารถนําไป
ปรับปรุงทักษะการปฏิบัติได

คําอธิบาย หลักฐาน

Feedback ตอนสอนที่โอพีดี  

Feedback ผานรายงานผูปวย รายงาน

Feedback หลังสอบ OCSE

Mentor feedback ตอนสอนตรวจรางกาย



ขอ 24.จัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหรือไดแสดงออกในทักษะของ 21st

Century Skills (Non Technical) ตามผลลัพธการเรียนรูของบทเรียน เชน การมี
ปฏิสัมพันธการรวมงาน (Inter-personal skill) ความสามารถในการแสดงออก 
(Demonstrated ability) การแกปญหา (Problem solving) การปรับตัว (Adaptability) 
และ รับความคิดเห็น (Consideration of other people's views)

คําอธิบาย หลักฐาน

ถาเปน Mentor อางไดเลย เพราะทําครบทุกอยาง

ถาสอน IPE, MUGE  ก็อางไดครับ

สอน PALS, ACLS, NRP ก็ อางไดครับ

supervise fellow, resident 

ในรายวิชา มีCLOขอใดเขาไดกับ 1 ใน 21st century skill สามารถแสดง
ไดเลย

มคอ3 แผนการสอน



key subjects: 
• Global Awareness 
• Financial, Economic, Business, and 

Entrepreneurial Literacy 
• Civic Literacy 
• Health Literacy 
• Environmental Literacy
LEARNING & INNOVATION SKILLS 
• Creativity and Innovation 
• Critical Thinking and Problem Solving 
• Communication 
• Collaboration 

INFORMATION, MEDIA & TECHNOLOGY 
SKILLS

• Information Literacy 
• Media Literacy 
• ICT (Information, Communications, and 

Technology) Literacy 
LIFE & CAREER SKILLS 
• Flexibility and Adaptability 
• Initiative and Self-Direction 
• Social and Cross-Cultural Skills 
• Productivity and Accountability 
• Leadership and Responsibility



ขอ 25 มีการนํา Formative Assessment มาใชในการประเมินความกาวหนา
ของผูเรียนระหวางคาบเรียนหรือทายช่ัวโมงเรียน

คําอธิบาย หลักฐาน

Post test หลังสอนเสร็จ, Interactive lecture มี quiz 
ระหวางเรียน

ดังคําอธิบาย

การประเมินนศ. Workplace-base assessment เชน โอพีดี EPA with feedback/
สัมภาษณ Resident 

การประเมิน resident fellow EPA with feedback



ขอ 26 มีความตรงตอเวลา 
27 มีความรับผิดชอบ ในหนาที่ 
28 มีความสภุาพทั้งบุคลิก วาจา และการแตงกาย

คําอธิบาย หลักฐาน

บรรยาย ผลประเมินจากนศพ.

หัวหนาภาควิชา 
endorsement



ขอ 29 มีผลงานเชิงประจักษซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพดาน
การศึกษา

คําอธิบาย หลักฐาน

ผลงานวิจัยดานการศึกษา  นําเสนอ ตีพิมพ บทความ

Innovative ดานการศึกษา บทความ/บรรยาย 
รายละเอียด

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

ตารางปฏิบัติงาน หรือ
จดหมายเชิญ



ขอ 30 เปนแบบอยางของสวนงาน ในดานการเรียนการสอน

คําอธิบาย หลักฐาน

Coaching หรือ mentors ดานการศึกษา ตออาจารยใน
ภาควิชา คณะ อยางสม่ําเสมอ

ไดรับรางวัลดานการศึกษาในระดับภาควิชา คณะ

ถายทอด งานที่เปนแบบอยางในดานการเรียนการสอนของ
ตนเอง ในวงกวาง

วิทยากรดานการศึกษา อยางสม่ําเสมอ



ขอ 31 เปนแบบอยางในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในดานการเรียนการ
สอน

คําอธิบาย หลักฐาน

ไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ชาติ หรือนานาชาติดานการ
เรียนการสอน

วิทยากรดานการศึกษาในระดับนานาชาติ



Q&A

Let’s submit the application form

ขอบคณุคะ่
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