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Principle of Professional Standard Framework  
ศ. พญ.มณี รัตนไชยานนท์ 
 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  กําหนดปรัชญา
การอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้งบัณฑิตและพัฒนากําลังคน “การอุดมศึกษาไทย มุ่ง
สร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
สมรรถนะ (Competency) ทีจ่าเป็น และรองรับสังคม และเทคโนโลยที เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีรวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของ
ประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความรักและภูมิใจใน
สถาบันวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติทั้งนี้ให้การสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนต้องทําร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด ” 
 



 
 
 
แนวคิด & องค์ประกอบ 

 

 



 



 
 



 
 

หลักการเขียนแผนการสอน 
 

 
 
Teaching and learning strategy: Active learning and Integration  

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 
 

การเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active learning) ในการประเมินการสอนนี้ให้อาจารย์ตอบ
คําถาม 5 ข้อด้วยกัน (แต่ละข้อมีคะแนน 0,1,2) 

1. วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในชั่วโมงของอาจารย์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ภาควิชา หรือรายวิชาหรือไม่ 

2. วัตถุประสงค์การเรียนการสอนในชั่วโมงของอาจารย์มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน
อย่างไร 

3. วิธีการสอนที่ใช้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน (learning style) ของนักเรียนอย่างไร 
4. อาจารย์ได้แจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินเกรดหรือไม่ อย่างไร 
5. ใครเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน และประเมินอย่างไร 
เมื่ออาจารย์ตอบคําถามทั้ง 5 ข้อแล้ว ทําการรวมคะแนน หากได้ 8  – 10 คะแนนแสดงว่าอาจารย์ได้

ดําเนินการสอนแบบ active learning อย่างเต็มที่แล้ว หากได้ 6 – 7 คะแนนแสดงว่าอาจารย์ดําเนินการสอน 
active learning มากพอสมควรแล้ว หากพัฒนาอีกเล็กน้อยก็จะสมบูรณ์แบบ หากได้ 3 – 5 คะแนนแสดงว่า 
การเรียนการสอนมีความเป็น active learning อยู่ค่อนข้างน้อย น่าจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หากได้ 0 – 2 
คะแนนแสดงว่าการเรียนการสอนเป็ น passive learning  



 
 
 
 
Teaching and learning strategy: Reflection, Questioning technique and Constructive feedback 

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 
 
Questioning technique ใช้เมื่อไร 

• เมื่อเริ่มการสอน - เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 

• ใช้ระหว่างการสอน* - ด้วยความระมัดระวัง 

• เมื่อเสร็จสิ้นการสอน – เพ่ือปรับทัศนคติ 
ทักษะสำคัญที่ต้องมีก่อน : เทคนิค“3D” 
1. บรรยากาศดี  SARA: smile 
2. คำถามด ีCommon question, Challenging question 
3. เทคนิคด ี 

1 รอ... รอ... 10 วินาที 
2. ถาม-รอ-ระบ-ุสะท้อน 
3. ถามต่อยอด –5 Why? 
4. สร้างความมีส่วนร่วม – ฟัง สนใจคนอ่อน ส่งเสริมคนเก่ง 
5. Positive feedback – Probe more – I don’t know 
6. Clarify your question? – do you understand me? 

 
Reflection : feedback 

 



 
การสะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
Positive : อยากให้ทำต่อ เช่น 

• ผมเห็นว่าคุณสามารถให้การวินิจฉัยได้อยากถูกต้องและสั่งการรักษาได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

• การดูแลผู้ป่วยด้วยพื้นฐานความรู้ที่ดีและรอบคอบเช่นนี้ 

• เป็นคุณสมบัติที่ดีของการเป็นแพทย์ ผมอยากให้รักษาไว้และท้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
Negative: อยากให้พัฒนา เช่น  

• ผมเห็นว่าคุณสามารถให้การวินิจฉัยและสั่งการรักษาได้ดีระดับหนึ่ง และผมคิดว่า 

• คุณยังมีจุดอ่อนเรื่องการใช้ยา 

• คุณยังระมัดระวังเรื่องยาน้อยเกินไป 

• คุณสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้อีก หากศึกษาเรื่องยาที่ใช้ในภาวะนี้มากขึ้น 
 
Designing an effective assessment strategy  

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 
 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 
– ออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
– มีการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ 
– มีการวิเคราะห์ความถูกต้องและความเที่ยงของวิธีการวัดผล 
Criteria for Good Assessment 

• Validity 

• Reliability (Reproducibility) 

• Equivalence การจัดสอบหัวข้อเ ดียวกันกับนักศึกษาระดับชั้นเรียนเดียวกัน ที่จัดสอบกันต่าง
เวลา ได้คะแนนที่เ ทียบเ คียงกันได้ 

• Feasibility ความเ ป็นไปได้ของการจัดสอบ 



• Educational Effect การประเ มินผลนั้นกระตุ้นให้ผู้เ รียนมีการเ รียนรู้ในเ รื่องที่ควรเ รียนรู้ 

• Catalytic Effect การประเ มินผลก่อให้เ กิดการนำผลของการสอบไปใช้ให้ feedback เพ่ือสร้าง 
หรือส่งเ สริม หรือสนับสนุนการเ รียนรู้ของนักศึกษา 

• Acceptability ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ทั้งหมดเ ชื่อถือผลการประเ มิน 

 


