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

 อธิบายแนวคิด และหลักการ
สาคัญของวิชาที่สอน พร้อมทั้ง
การประยุกต์ใช้
 จัดลาดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่
สอนได้อย่างเป็นระบบ

 มีความรู้ความสามารถระดับที่ 1
 ติดตามองค์ความรู้ที่ทันสมัย
วิเคราะห์และนามาใช้อย่าง
เหมาะสม
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อน
อาจารย์ในสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและ
การเรียนรู้

 อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้ และ  มีความรู้ความสามารถระดับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
 วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพของ
ผูเ้ รียนเพื่อนาไปออกแบบ
 ระบุวิธีจัดการเรียนรู้และวิธีวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับผล
กระบวนการเรียนรู้
การเรียนรู้ และกลุม่ ผู้เรียน
 แนะนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผลแก่เพื่อนอาจารย์
ในสาขาวิชาหรือหน่วยงาน

2. สมรรถนะ (Competencies)
1

 มีความรู้ความสามารถระดับที่ 2
 ประเมินแนวคิด หลักการสาคัญใน
ศาสตร์ของตน เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่
 เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ ความรู้ในศาสตร์
ของตนแก่อาจารย์ในองค์กร
 มีความรู้ความสามารถระดับที่ 2
 ประเมินวิธีจดั การเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล
 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างวิชา หรือศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ถ่ายทอด หรือ ให้คาปรึกษา หรือ
ชี้แนะวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผลแก่อาจารย์ในองค์กร
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ระดับที่ 4

 มีความรู้ความสามารถระดับที่ 3
 สร้างองค์ความรู้ใหม่ของศาสตร์ที่
สอน
 คาดการณ์หรือประเมินทิศทาง
ความก้าวหน้าของศาสตร์ที่สอน

 มีความรู้ความสามารถระดับที่ 3
 สร้างความรู้ หรือ นวัตกรรม ใน
ศาสตร์การสอน และการจัดการการ
เรียนรู้ หรือ
ถ่ายทอด หรือ ให้คาปรึกษา หรือ
ชี้แนะ วิธีการจัดการเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2.1 ออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

 ออกแบบกิจกรรม และการใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้
 ประสานงานกับผู้สอนร่วมใน
รายวิชา (ถ้ามี) ในการออกแบบ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 ประเมินการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
 ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับ
 เพื่อนอาจารย์ในสาขาวิชา หรือ
หน่วยงาน

ระดับที่ 3

 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์
ในต่างสาขาวิชา หรือ
เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบกิจกรรม
และเทคโนโลยีการเรียนรู้ในต่าง
สาขาวิชา หรือ
สถาบันอื่นนารูปแบบการเรียนรู้ทไี่ ด้
พัฒนาขึ้นไปใช้
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียน
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
เป็นศูนย์กลาง
 กากับดูแลและติดตามพัฒนาการ  ทางานวิจยั ในชั้นเรียน และ นาผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหา ผลการ
ระบบ
เรียนรู้ และระดับของผูเ้ รียน
 ใช้นวัตกรรมหรือความคิด
 ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้
 แนะนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
 พิจารณานาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพื่อนอาจารย์ในสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน
 ประสานงานการจัดการเรียนรู้กับ
ผู้สอนร่วม (ถ้ามี) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 โดยการมีสว่ นร่วมจากผูเ้ รียน
 จัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์
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ระดับที่ 4
 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นาการออกแบบการเรียนรู้ใน
ต่างศาสตร์
 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบ
กิจกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูใ้ น
ต่างศาสตร์

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรทีส่ ่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทมี่ ี
คุณภาพ หรือ
เป็นผู้นา หรือผู้สร้างนวัตกรรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้

ระดับที่ 1
 ให้คาปรึกษาแก่ผเู้ รียนในการ
พัฒนาการเรียนรู้

2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้สามารถ
(formative) และประเมิน
ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ผลสรุป (summative) โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
 -สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน
 วินิจฉัยปัญหาของผู้เรียน และ
ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา
 มีสมรรถนะระดับที่ 1
 เลือกวิธีและเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ และกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน

จริง หรือ สถานการณ์จาลองหรือ
ในพื้นที่จริง
 ริเริม่ การเปลี่ยนแปลงการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในระดับ
หลักสูตร
 มีสมรรถนะระดับที่ 2
 วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการ
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้
 ประเมินวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อนามาพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
 เป็นผู้นาในการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับหลักสูตร

 มีสมรรถนะระดับที่ 3
 เป็นผู้นาในการกาหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร หรือ
เป็นที่ปรึกษาในการกาหนดนโยบาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

 มีคุณลักษณะระดับที่ 1
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ในสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน
 รับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ่วม
วิชาชีพเพื่อนามาพัฒนาตนเอง

 มีคุณลักษณะระดับที่ 2
 เป็นพี่เลี้ยง และผู้นาในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ในองค์กร

 มีคุณลักษณะระดับที่ 3
 มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับ
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นผู้ชี้นาเชิงนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ในระดับองค์กร หรือ
เป็นที่ปรึกษาในการกาหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาบรรยากาศ
การเรียนรู้ใระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ค่านิยม (Values)
3.1 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง

 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ระดับที่ 1
3.2 ธารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย์

 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

ระดับที่ 2
 มีคุณลักษณะระดับที่ 1
 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและให้เกิดการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ในสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน
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ระดับที่ 3
 มีคุณลักษณะระดับที่ 2
 เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้นาเชิงนโยบาย
ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ในองค์กร

ระดับที่ 4
 มีคุณลักษณะระดับที่ 3
 มีส่วนร่วม อุทิศตน และเป็น
แบบอย่างให้กับการพัฒนา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

