คู่มือการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์
ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท)

เมษายน ๒๕๖๕
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บทนำ
กรอบมำตรฐำนวิชำชีพอำจำรย์ตำมแนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ
ขั้นตอนกำรขอรับกำรประเมิน
เอกสำรประกอบกำรขอรับกำรประเมิน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
แบบยื่นขอรับกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
แบบประเมินตนเองตำมระดับของกรอบสมรรถนะอำจำรย์ที่ขอรับกำรประเมิน
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บทนา
เป้ำหมำยของสถำบันอุดมศึกษำคือกำรผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ โดยมี
ภำรกิจหลัก คือ การสร้างคน (แรงงำนควำมรู้) และการสร้างความรู้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
สังคม ให้พึ่งตนเองได้ พัฒนำได้และแข่งขันได้ กำรสอน (Teaching) และกำรวิจัย (Research) จึงเป็นสองด้ำน
ของเหรียญอันเดียวกัน ทิศทำงกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นผลกำรเรียนรู้ (learning outcomes)
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกตำมภำรกิจหลักของรัฐบำลใน
กำรขับเคลื่อนประเทศสู่กำรศึกษำยุค Thailand ๔.๐ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำบันอุดมศึกษำเป็นอย่ำงมำก คณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนำ
ตนเองให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ต้องมี “สมรรถนะด้ำนควำม
เป็นอำจำรย์” ตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพอำจำรย์ อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีสองวิชำชีพในตนเอง
ได้แก่ วิชำชีพในศำสตร์ของตน และวิชำชีพด้ำนควำมเป็นอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ มีควำมจำเป็นที่อำจำรย์ซง่ึ
เป็นนักวิชำกำรตำมศำสตร์วิชำชีพของตนต้องพัฒนำตนเองเพื่อเพิ่ม “สมรรถนะด้ำนควำมเป็นอำจำรย์” ใน
ระดับอุดมศึกษำ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญของควำมสำเร็จของอุดมศึกษำไทยวิถีใหม่
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเดิม) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรกำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำ ได้เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำให้มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
มีควำมตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรนำเสนอรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยได้ประกำศ
“แนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อส่งเสริมให้อำจำรย์มีสมรรถนะและประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรทำหน้ำที่อำจำรย์มืออำชีพ
ที่เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนนำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยสนับสนุนให้สมำคมเครือข่ำย
พัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย (ควอท) ทำหน้ำที่รับรองสมรรถนะอำจำรย์
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงดังกล่ำว
คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงสำหรับผู้ที่จะขอรับกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ตำมแนวทำงกำร
ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำเพื่อที่จะได้ทรำบขั้นตอน กำร
ดำเนินกำร และกำรเตรียมตัวเพื่อขอรับกำรประเมินดังกล่ำว
สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับอุดมศึกษำ
แห่งประเทศไทย (ควอท)
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กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ
๑.๑ ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำของตน
๑.๒ ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอนและกำรเรียนรู้
องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ
๒.๑ ออกแบบและวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๓ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๔ วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ
๓.๑ คุณค่ำในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๒ ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพอำจำรย์
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละองค์ประกอบข้ำงต้น กำหนดให้มีระดับของคุณภำพของแต่
ละองค์ประกอบ จำนวน ๔ ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของอำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
ใน ๔ ระดับมีดังนี้
ระดับที่ ๑ เป็นครูที่มีคุณภาพ (Beginner/Fellow Teacher)
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์กำร
เรียนรู้เบื้องต้น สำมำรถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยำกำศ ใช้ทรัพยำกรและสื่อกำรเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผู้เรียน
และปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ สำมำรถวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนนำผลประเมินมำใช้ปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพอำจำรย์ขององค์กร
ผู้ที่ขอรับกำรประเมินในระดับที่ ๑ จะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
รายละเอียดสมรรถนะ
องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge)
๑.๑ ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำ  อธิบำยแนวคิด และหลักกำรสำคัญของวิชำที่สอน พร้อมทั้งกำร
ของตน
ประยุกต์ใช้
 จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอนได้อย่ำงเป็นระบบ
๑.๒ ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอน  อธิบำยจิตวิทยำกำรเรียนรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้
และกำรเรียนรู้
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องค์ประกอบ

รายละเอียดสมรรถนะ
 ระบุวิธีจัดกำรเรียนรู้และวิธีวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับผลกำร
เรียนรู้ และกลุ่มผู้เรียน
องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies)
๒.๑ ออกแบบและวำงแผนกำร  ออกแบบกิจกรรม และกำรใช้เทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผล
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
กำรเรียนรู้
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสำนงำนกับผู้สอนร่วมในรำยวิชำ (ถ้ำมี) ในกำรออกแบบกำร
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้  จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เหมำะสมกับเนื้อหำ ผลกำรเรียนรู้ และ
ระดับของผู้เรียน
 ใช้ทรัพยำกรและสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้
 พิจำรณำนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
 ประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนรู้กับผู้สอนร่วม (ถ้ำมี) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๓ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำร  จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้โดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เรียน
เรียนรู้และสนับสนุน กำร  ให้คำปรึกษำแก่ผู้เรียนในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๔ วัดและประเมินผลกำร
 ประเมินควำมก้ำวหน้ำ (formative) และประเมินผลสรุป
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อม
(summative) โดยเน้นผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้
ทั้งให้สำมำรถข้อมูล
 สำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์
ป้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values)
๓.๑ กำรพัฒนำตนเองใน
 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
วิชำชีพอำจำรย์ อย่ำง
ต่อเนื่อง
๓.๒ ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณ
 ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพอำจำรย์ขององค์กร
แห่งวิชำชีพอำจำรย์
ระดับที่ ๒ เป็นครูที่เกื้อกูลเพื่อนร่วมวิชาชีพให้เป็นครูที่มีคุณภาพ (Competent/Professional
Teacher)
เป็นผู้มีคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับที่ ๑ ที่มีควำมรู้ลึกในศำสตร์ของตน และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้ในศำสตร์อย่ำงสม่ำเสมอ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์กำรเรีย นรู้ สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน กำกับดูแลและติดตำมผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ ให้คาปรึกษา
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ชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายใน
องค์กร
ผู้ที่ขอรับกำรประเมินในระดับที่ ๒ จะต้องมีสมรรถนะในระดับที่ ๑ และแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
รายละเอียดสมรรถนะ
องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge)
๑.๑ ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำ
 ติดตำมองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย วิเครำะห์และนำมำใช้อย่ำงเหมำะสม
ของตน
 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่เพื่อนอำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
๑.๒ ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอนและ  วิเครำะห์ภูมิหลังและศักยภำพของผู้เรียนเพื่อนำไปออกแบบ
กำรเรียนรู้
กระบวนกำรเรียนรู้
 แนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดและ
ประเมินผลแก่เพื่อนอำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies)
๒.๑ ออกแบบและวำงแผนกำรจัด  ประเมินกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรจัดกำร
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
เรียนรู้
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
อำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้  กำกับดูแลและติดตำมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเป็น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ระบบ
 ใช้นวัตกรรมหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์* ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 แนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แก่เพื่อน
อำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
๒.๓ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำร
 จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้เรียน
เรียนรู้และสนับสนุน กำร
กับผู้เรียน
เรียนรู้ของผู้เรียน
 วินิจฉัยปัญหำของผู้เรียนและช่วยเหลือได้อย่ำงเหมำะสมและ
ทันเวลำ
๒.๔ วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  เลือกวิธีและเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผล
ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้
กำรเรียนรู้ และกำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน
สำมำรถข้อมูลป้อนกลับอย่ำง
สร้ำงสรรค์
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values)
๓.๑ กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพ  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
อำจำรย์ อย่ำงต่อเนื่อง
 รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ร่วมวิชำชีพเพื่อนำมำพัฒนำตนเอง
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รายละเอียดสมรรถนะ
๓.๒ ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณแห่ง  มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจและให้เกิดกำรปฏิบัติ
วิชำชีพอำจำรย์
ตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพอำจำรย์ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน
*นวัตกรรมหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำจหมำยถึงสิ่งที่ไม่เคยปฏิบัติมำก่อนหรือดัดแปลงจำกสิ่งที่เคยปฏิบัติมำ
ระดับที่ ๓ เป็นครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร (Proficient/Scholarly Teacher)
เป็นผู้มีคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับที่ ๒ ที่เชี่ยวชำญในศำสตร์ของตน ศำสตร์กำรเรียนรู้
และกำรจัด กำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์ นำผลกำรวิจัยในชั้นเรียนมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้
ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ผู้ที่ขอรับกำรประเมินในระดับที่ ๓ จะต้องมีสมรรถนะในระดับที่ ๑-๒ และแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
รายละเอียดสมรรถนะ
องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge)
๑.๑ ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำ  ประเมินแนวคิด หลักกำรสำคัญในศำสตร์ของตน เพื่อเป็นแนวทำง
ของตน
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
 เชื่อมโยงควำมรู้ในศำสตร์ของตนกับศำสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ให้คำปรึกษำ ชี้แนะ ควำมรู้ในศำสตร์ของตนแก่อำจำรย์ในองค์กร
๑.๒ ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอน
 ประเมินวิธีจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผล
และกำรเรียนรู้
 บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงวิชำ หรือศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ถ่ำยทอด หรือ ให้คำปรึกษำ หรือ ชี้แนะวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรวัดและประเมินผลแก่อำจำรย์ในองค์กร
องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies)
๒.๑ ออกแบบและวำงแผนกำร  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกับอำจำรย์ใน
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
ต่ำงสำขำวิชำ หรือ
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นวิทยำกรในด้ำนกำรออกแบบกิจกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้
ในต่ำงสำขำวิชำ หรือ
 สถำบันอื่นนำรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ได้พัฒนำขึ้นไปใช้
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้  ทำงำนวิจัยในชั้นเรียน** และนำผลมำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรียนรู้
๒.๓ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำร
 จัดกำรเรียนรู้ด้วยสถำนกำรณ์จริง หรือ สถำนกำรณ์จำลอง หรือ ใน
เรียนรู้และสนับสนุน กำร
พื้นที่จริง
เรียนรู้ของผู้เรียน
 ริเริ่มกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในระดับ
หลักสูตร
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๒.๔ วัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้ง
ให้สำมำรถข้อมูลป้อนกลับ
อย่ำงสร้ำงสรรค์

รายละเอียดสมรรถนะ
 วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีกำรใหม่ๆ* เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกำรเรียนรู้
 ประเมินวิธีกำรวัดและประเมินผลเพื่อนำมำพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
 เป็นผู้นำในกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values)
๓.๑ กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพ  เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ในองค์กร
อำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง
๓.๒ ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณแห่ง  เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้นำเชิงนโยบำยด้ำนจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
วิชำชีพอำจำรย์
อำจำรย์ในองค์กร
*วิธีกำรใหม่ๆ อำจหมำยถึง วิธีหรือเครื่องมือที่ไม่เคยปฏิบตั ิมำก่อนหรือดัดแปลงจำกวิธีหรือเครื่องมือที่เคยปฏิบัตมิ ำ
**กำรวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ในรูปแบบของกำรนำเสนอผล ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือรำยงำนผลกำรวิจัยเพื่อ
นำมำพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้

ระดับที่ ๔ เป็นครูที่เป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Mastery
Teacher)
เป็นผู้มีคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับที่ ๓ ที่เป็นผู้นำในศำสตร์ของตน ศำสตร์กำรเรียนรู้
และกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้นาเชิง
นโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ผู้ที่ขอรับกำรประเมินในระดับที่ ๔ จะต้องมีสมรรถนะในระดับที่ ๑-๓ และแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
รายละเอียดสมรรถนะ
องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge)
๑.๑ ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำ  สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ของศำสตร์ที่สอน
ของตน
 คำดกำรณ์หรือประเมินทิศทำงควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ที่สอน
๑.๒ ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอน  สร้ำงควำมรู้ หรือ นวัตกรรม ในศำสตร์กำรสอน และกำรจัดกำร
และกำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้ หรือ
 ถ่ำยทอด หรือ ให้คำปรึกษำ หรือ ชี้แนะ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรวัดและประเมินผลในระดับชำติหรือนำนำชำติ
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องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies)
๒.๑ ออกแบบและวำงแผนกำร  เป็นผู้นำกำรออกแบบกำรเรียนรู้ในต่ำงศำสตร์
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ  เป็นวิทยำกรในด้ำนกำรออกแบบกิจกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในต่ำงศำสตร์
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้  ผลักดันให้เกิดนโยบำยหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งเสริมและ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สนับสนุนให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ หรือ
 เป็นผู้นำ หรือผู้สร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
๒.๓ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำร
 เป็นผู้นำในกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ใน
เรียนรู้และสนับสนุน กำร
ระดับองค์กร หรือ
เรียนรู้ของผู้เรียน
 เป็นที่ปรึกษำในกำรกำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
๒.๔ วัดและประเมินผลกำร
 เป็นผู้นำในกำรกำหนดนโยบำยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้ง
ระดับองค์กร หรือ
ให้สำมำรถข้อมูลป้อนกลับ  เป็นที่ปรึกษำในกำรกำหนดนโยบำยกำรวัดและประเมินผลกำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์
เรียนรู้ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values)
๓.๑ กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพ  มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ในระดับชำติ
อำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง
หรือนำนำชำติ หรือ
 เป็นผู้ชี้นำเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
๓.๒ ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณแห่ง  มีส่วนร่วม อุทิศตน และเป็นแบบอย่ำงให้กับกำรพัฒนำ
วิชำชีพอำจำรย์
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพอำจำรย์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
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ขั้นตอนการขอรับการประเมิน

เอกสารประกอบการขอรับการประเมิน
ประกอบด้วย ๔ ส่วน
๓.๑ ประวัติของตนเองด้ำนกำรเป็นอำจำรย์มืออำชีพ ไม่เกิน ๑ หน้ำ
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๓.๒ ผลงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ทำโดยอ้ำงอิงกับแนวทำงส่งเสริมคุณภำพฯ ควำมรู้ ใช้ “ร”.
ตัวอย่ำง เช่น ร.๑.๑ องค์ควำมรู้มิติที่ ๑ ระดับที่ ๑ เป็นต้น สมรรถนะ ใช้ “ส” ค่ำนิยม ใช้ “ค”
ผู้ขอรับกำรประเมินต้องแสดงเนื้อหำให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละระดับ โดยแสดง
ให้เห็นถึง
- กำรมีส่วนร่วมที่ประสบควำมสำเร็จในองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้ำน
- ผลสัมฤทธิ์หรือกำรประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ อำจรวมถึง
กำรวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน
- กำรสะท้อนคิด (reflection) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่กระทำ กำรวิเครำะห์สิ่งที่กระทำและผลที่
เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่จะพัฒนำตนเองต่อไป

ควำมยำวของควำมเรียง
ระดับที่ ๑ ถึง ๒ เขียนไม่เกิน ๓,๐๐๐ คำ หรือประมำณ ๘ - ๑๐ หน้ำ
ระดับที่ ๓ ถึง ๔ เขียนไม่เกิน ๕,๐๐๐ คำ หรือประมำณ ๑๐ - ๑๕ หน้ำ
หลักฐำนข้อมูล ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถนำเสนอภำพประกอบ เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม โดย
จัดทำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมหรือภำคผนวก (นอกเหนือจำกควำมเรียงที่กำหนด)
ภำษำ เลือกเขียนได้ ๒ ภำษำ คือ ไทย หรือ อังกฤษ Electronic file - Font TH-SarabunNew
ขนำด ๑๖
๓.๓ จดหมำยรับรอง (letters of reference) จดหมำยรับรองประวัติกำรทำงำนด้ำนกำรเรียนกำร
สอนจำกผู้บังคับบัญชำ และผู้ที่เข้ำใจงำนของผู้สมัคร
ระดับที่ ๑ จดหมำยรับรอง ๒ ฉบับ จำกผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำหน่วย และ
เพื่อนร่วมงำน
ระดับที่ ๒ จดหมำยรับรอง ๒ ฉบับ จำกผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำหน่วย และ
เพื่อนร่วมงำนที่เกื้อกูล
ระดับที่ ๓ จดหมำยรับรอง ๒ ฉบับ จำกผู้บังคับบัญชำ คณบดี หัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำ
หน่วย หัวหน้ำสำนักวิชำ และผู้ที่รู้เห็นผลงำนของผู้สมัคร
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ระดับที่ ๔ จดหมำยรับรอง ๓ ฉบับ จำกผู้บังคับบัญชำ อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี หรือคณบดี
หัวหน้ำสำนักวิชำ) และผู้อ้ำงอิง ๒ คน ที่รู้เห็นผลงำนของผู้สมัคร
จดหมำยรับรองควรสะท้อน แสดงควำมคิดเห็น และอ้ำงอิงถึงประสบกำรณ์และควำมสำเร็จของ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนของผู้ขอรับกำรประเมิน บทบำทปัจจุบันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ดำเนินกำร
หรือกำรมีส่วนร่วมในกำรสังเกตกำรสอนของผู้ขอรับกำรประเมิน เพื่อสนับสนุนและเสริมข้อมูลว่ำสอดคล้องกับ
เกณฑ์แต่ละระดับอย่ำงไร นอกจำกนี้อำจรวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในกำร
สอนและกำรเรียนรู้ในระดับสถำบัน หรือกำรสนับสนุนกำรริเริ่มระดับชำติในกำรพัฒนำแนวทำงกำรสอนและ
กำรเรียนรู้ในสำขำวิชำที่ผู้ขอรับกำรประเมินมีส่วนร่วม
ผู้ขอรับกำรประเมินควรทำควำมเข้ำใจกับผู้เขียนจดหมำยรับรองเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมฯ
และกรอบมำตรฐำนวิชำชีพอำจำรย์แต่ละระดับ เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับระดับนั้นๆ
๓.๔ แบบประเมินตนเองตำมระดับของกรอบสมรรถนะอำจำรย์ที่ขอรับกำรประเมิน (Thailand PSF02)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. กำรส่งเอกสำร
ส่งแบบยื่นกำรขอรับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรเรียนกำรสอน (Thailand PSF-01) พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรขอรับประเมินให้ส่งทั้งเอกสำรตัวจริง และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
๒. กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม
- ส่งเอกสำรออนไลน์ได้ที่ thailandpod@gmail.com พร้อมแบบยื่นกำรขอรับกำรประเมินฯ (หน้ำ
20) เป็นไฟล์ word และ pdf
- ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสมรรถนะอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ สมำคม ควอท.จะตรวจ
ควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร หำกเอกสำรไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ฝ่ำยเลขำฯ จะแจ้งให้ผู้ขอรับ
กำรประเมินทรำบเพื่อแก้ไข หรือส่งเอกสำรเพิ่มเติม
- เมื่อเอกสำรครบแล้วจึงจ่ำยค่ำธรรมเนียมและเริ่มนับเวลำขอรับกำรประเมิน
- ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับกำรประเมิน
ระดับที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บำท
ระดับที่ ๓ จำนวน ๔,๐๐๐ บำท
ระดับที่ ๔ จำนวน ๕,๕๐๐ บำท
- ไม่มีกำรคืนค่ำธรรมเนียม ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓. กำรส่งเอกสำรให้ผู้ประเมินกำหนดเวลำอ่ำน ๔ สัปดำห์ (๒๘ วัน)
- ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งให้ผู้ประเมิน ๒ ท่ำน สำหรับระดับที่ ๑ – ๓ และ ๓ ท่ำน สำหรับระดับที่ ๔
- เมื่อครบ ๒๘ วัน ถ้ำยังไม่ได้รับเอกสำรคืน ฝ่ำยเลขำฯ จะติดตำมให้ได้รับเอกสำรคืนภำยใน ๖
สัปดำห์
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- ถ้ำใน ๔ สัปดำห์หลังกำรติดตำม ผู้ประเมินไม่สำมำรถให้คำมั่นว่ำจะส่งเอกสำรทันเวลำ ให้หำรือกับ
อนุกรรมกำรฯ เพื่อขอเปลี่ยนผู้ประเมิน และดำเนินงำนแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินเพื่อให้ทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร
- ในกรณีทผี่ ู้ประเมิน ๒ ท่ำนมีควำมเห็นไม่ตรงกัน ฝ่ำยเลขำฯ จะส่งให้ผู้ประเมินท่ำนที่ ๓
๔. ในกรณีที่ต้องมีกำรแก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
- ฝ่ำยเลขำฯ จะแจ้งให้ผู้ขอรับกำรประเมินรับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล
โดยไม่ต้องผ่ำนอนุกรรมกำรฯ ภำยใน ๗ วัน
- เว้นแต่บำงกรณีที่ผลกำรประเมินมีปัญหำมำก หรือ มีแนวโน้มว่ำจะส่งผลกระทบเชิงลบ ให้ขอหำรือ
กับคณะอนุกรรมกำรฯ ก่อนส่งผลประเมินคืนให้กับผู้ขอรับกำรประเมิน
- ผู้ขอรับกำรประเมินจะต้องแก้ไขหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมคืนภำยใน ๔ สัปดำห์ หากพ้นกาหนด ผู้
ขอรับการประเมินต้องสมัครขอรับการประเมินใหม่
- หำกผลกำรประเมินต่ำกว่ำระดับที่ผู้ขอรับกำรประเมินแสดงควำมจำนง ฝ่ำยเลขำฯ จะนำเสนออนุ
กรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำ แล้วแจ้งผลให้ผู้ขอรับกำรประเมินรับทรำบ
๕. กำรประกำศผลรับรองสมรรถนะจำกผู้ประเมิน จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและรับรองจำกคณะกรรมกำร
๒ ชุด โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
- ฝ่ำยเลขำฯ นำเข้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำผลประเมิน
- ส่งผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ ให้คณะกรรมกำรบริหำรสมำคม ควอท รับรองผล
เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ เห็นชอบ จะออกประกำศนียบัตรรับรองให้แก่ผู้ขอรับกำร
ประเมิน
กำรส่งผลกำรประเมินจะดำเนินกำรให้ทันกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรที่มีกำรประชุมทุก ๒ เดือน
ฝ่ำยเลขำฯ อำจเชิญคณะอนุกรรมกำรฯ ประชุมวำระพิเศษเพื่อพิจำรณำผลประเมินให้ทันกับกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ
๖. กำรแจ้งผลให้ผู้ขอรับกำรประเมิน
- ส่งจดหมำยและประกำศนียบัตรแจ้งผลกำรรับรองระดับสมรรถนะอำจำรย์ให้แก่ผู้ขอรับกำรประเมิน
พร้อมทั้งจุดแข็งและโอกำสที่จะพัฒนำ
- ผู้ขอรับกำรประเมินจะทรำบผลภำยใน ๓ - ๖ เดือนหลังจำกกำรชำระค่ำธรรมเนียม ดังแผนภูมิ
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(Thailand PSF-01)

แบบยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ชื่อ สกุล ผู้สมัคร ..................................................................................................................................................
ชื่อสถำบัน............................................................................................................................ .................................
สำขำวิชำหลักที่สอน ............................................................................................................................................
ที่อยู่ติดต่อ................................................................................................................ .............................................
..............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวก..................................................Email:............................................................................
ขอแสดงควำมจำนง เพื่อรับกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ ตำมแนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยได้ศึกษำทำควำม
เข้ำใจแนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพฯ ดังกล่ำวดีแล้ว
รายการเอกสารการขอรับการประเมิน
แบบยื่นขอรับกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์
ประวัติของตนเองด้ำนกำรเป็นอำจำรย์
ผลงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน
จดหมำยรับรอง จำกบุคคลอ้ำงอิง ๒ ท่ำน (สำหรับกำรขอรับกำรประเมินระดับที่ ๑ – ๓) หรือ
๓ ท่ำน (สำหรับกำรขอรับกำรประเมินระดับที่ ๔)
แบบประเมินตนเองตำมระดับของกรอบสมรรถนะอำจำรย์ที่ขอรับกำรประเมิน
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ ..................................................................
(................................................................)
วันที่ .......... เดือน........................... พ.ศ......................
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(Thailand PSF-02)

แบบประเมินตนเองตามระดับของกรอบสมรรถนะอาจารย์ที่ขอรับการประเมิน
ชื่อ สกุล ผู้ขอรับการประเมิน.................................................................................................ระดับที่ขอรับการประเมิน
1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
1. องค์ความรู้ (Knowledge)
1.1 ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำของ
ตน

 อธิบำยแนวคิด และหลักกำร
สำคัญของวิชำที่สอน พร้อมทั้ง
กำรประยุกต์ใช้
 จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่
สอนได้อย่ำงเป็นระบบ

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 1
 ติดตำมองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย
วิเครำะห์และนำมำใช้อย่ำง
เหมำะสม
 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่เพื่อน
อำจำรย์ในสำขำวิชำหรือ
หน่วยงำน

1.2 ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอนและ
กำรเรียนรู้

 อธิบำยจิตวิทยำกำรเรียนรู้ และ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้
 วิเครำะห์ภูมิหลังและศักยภำพของ
ผูเ้ รียนเพื่อนำไปออกแบบ
 ระบุวิธีจัดกำรเรียนรู้และวิธีวัด
และประเมินผลทีเ่ หมำะสมกับผล
กระบวนกำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้ และกลุม่ ผู้เรียน
 แนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัด
และประเมินผลแก่เพื่อนอำจำรย์
ในสำขำวิชำหรือหน่วยงำน

2. สมรรถนะ (Competencies)
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 มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 2
 ประเมินแนวคิด หลักกำรสำคัญใน
ศำสตร์ของตน เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
 เชื่อมโยงควำมรู้ในศำสตร์ของตนกับ
ศำสตร์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
 ให้คำปรึกษำ ชี้แนะ ควำมรู้ในศำสตร์
ของตนแก่อำจำรย์ในองค์กร
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 2
 ประเมินวิธีจดั กำรเรียนรู้ และกำรวัด
และประเมินผล
 บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระหว่ำงวิชำ หรือศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ถ่ำยทอด หรือ ให้คำปรึกษำ หรือ
ชี้แนะวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัด
และประเมินผลแก่อำจำรย์ในองค์กร

2

3
4
ระดับที่ 4

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 3
 สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ของศำสตร์ที่
สอน
 คำดกำรณ์หรือประเมินทิศทำง
ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ที่สอน

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับที่ 3
 สร้ำงควำมรู้ หรือ นวัตกรรม ใน
ศำสตร์กำรสอน และกำรจัดกำรกำร
เรียนรู้ หรือ
ถ่ำยทอด หรือ ให้คำปรึกษำ หรือ
ชี้แนะ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
วัดและประเมินผลในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ

2.1 ออกแบบและวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผูเ้ รียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.2 ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.3 เสริมสร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้และสนับสนุน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

 ออกแบบกิจกรรม และกำรใช้
เทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับผลกำรเรียนรู้
 ประสำนงำนกับผู้สอนร่วมใน
รำยวิชำ (ถ้ำมี) ในกำรออกแบบ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 ประเมินกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
 ออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกับ
 เพื่อนอำจำรย์ในสำขำวิชำ หรือ
หน่วยงำน

ระดับที่ 3

 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกับอำจำรย์
ในต่ำงสำขำวิชำ หรือ
เป็นวิทยำกรในด้ำนกำรออกแบบกิจกรรม
และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ในต่ำง
สำขำวิชำ หรือ
สถำบันอื่นนำรูปแบบกำรเรียนรู้ทไี่ ด้
พัฒนำขึ้นไปใช้
 จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียน
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
เป็นศูนย์กลำง
 กำกับดูแลและติดตำมพัฒนำกำร  ทำงำนวิจัยในชั้นเรียน และ นำผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเป็น
มำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
 จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
เหมำะสมกับเนื้อหำ ผลกำร
ระบบ
เรียนรู้ และระดับของผูเ้ รียน
 ใช้นวัตกรรมหรือควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ใช้ทรัพยำกรและสื่อกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อสนับสนุนกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรียนรู้
 แนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 พิจำรณำนำผลกำรประเมินมำ
วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แก่
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อนอำจำรย์ในสำขำวิชำหรือ
หน่วยงำน
 ประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนรู้กับ
ผู้สอนร่วม (ถ้ำมี) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 โดยกำรมีสว่ นร่วมจำกผูเ้ รียน
 จัดกำรเรียนรู้ด้วยสถำนกำรณ์
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ระดับที่ 4
 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นำกำรออกแบบกำรเรียนรู้ใน
ต่ำงศำสตร์
 เป็นวิทยำกรในด้ำนกำรออกแบบ
กิจกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนรูใ้ น
ต่ำงศำสตร์

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 ผลักดันให้เกิดนโยบำยหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรทีส่ ่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทมี่ ี
คุณภำพ หรือ
เป็นผู้นำ หรือผู้สร้ำงนวัตกรรมกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นำในกำรกำหนดนโยบำย
กำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้

ระดับที่ 1
 ให้คำปรึกษำแก่ผเู้ รียนในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้

2.4 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
 ประเมินควำมก้ำวหน้ำ
ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้สำมำรถ
(formative) และประเมิน
ข้อมูลป้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
ผลสรุป (summative) โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้
 -สำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

 จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้เรียน
 วินิจฉัยปัญหำของผู้เรียน และ
ช่วยเหลือได้อย่ำงเหมำะสมและ
ทันเวลำ
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 เลือกวิธีและเครื่องมือในกำรวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลกำร
เรียนรู้ และกำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินที่ชัดเจน

จริง หรือ สถำนกำรณ์จำลองหรือ
ในพื้นที่จริง
 ริเริม่ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัด
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ในระดับ
หลักสูตร
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีกำร
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้
 ประเมินวิธีกำรวัดและประเมินผล
เพื่อนำมำพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
 เป็นผู้นำในกำรออกแบบกำรวัดและ
ประเมินผลในระดับหลักสูตร

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นำในกำรกำหนดนโยบำยกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร หรือ
เป็นที่ปรึกษำในกำรกำหนดนโยบำย
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

 มีคุณลักษณะระดับที่ 1
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิชำชีพ
อำจำรย์ในสำขำวิชำหรือ
หน่วยงำน
 รับฟังควำมคิดเห็นจำกผูร้ ่วม
วิชำชีพเพื่อนำมำพัฒนำตนเอง

 มีคุณลักษณะระดับที่ 2
 เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำในกำรพัฒนำ
วิชำชีพอำจำรย์ในองค์กร

 มีคุณลักษณะระดับที่ 3
 มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับ
กำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
เป็นผู้ชี้นำเชิงนโยบำยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

ในระดับองค์กร หรือ
เป็นที่ปรึกษำในกำรกำหนด
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ใระดับชำติหรือนำนำชำติ

3. ค่านิยม (Values)
3.1 กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพ
อำจำรย์ อย่ำงต่อเนื่อง

 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
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ระดับที่ 1
3.2 ธำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพอำจำรย์

 ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพอำจำรย์ขององค์กร

ระดับที่ 2
 มีคุณลักษณะระดับที่ 1
 มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิด
ควำมเข้ำใจและให้เกิดกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
อำจำรย์ในสำขำวิชำหรือ
หน่วยงำน
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ระดับที่ 3
 มีคุณลักษณะระดับที่ 2
 เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้นำเชิงนโยบำย
ด้ำนจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
อำจำรย์ในองค์กร

ระดับที่ 4
 มีคุณลักษณะระดับที่ 3
 มีส่วนร่วม อุทิศตน และเป็น
แบบอย่ำงให้กับกำรพัฒนำ
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

