คําอธิบาย สมรรถนะประจํากลุมงาน
(Functional Competency)
กลุมสายวิชาการ ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
4. อาจารย
สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) ของกลุมสายวิชาการ ประกอบดวย
6 สมรรถนะ ไดแก
1. มีความสามารถดานการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills - TCPS)
2. มีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Course Design Skills – TCDS)
3. มีความสามารถดานการประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & Course Evaluation
Skills – TCES
4. มีความสามารถดานการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
(Academic Advancement Updating Skills – AAUS)
5. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding –IU)
6. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking – AT)

-2คําอธิบายสมรรถนะกลุมสายวิชาการ ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก
1. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

: มีความสามารถดานการวางแผนการเรียนการสอน
(Teaching & Course Planning Skills - TCPS)
: มีความสามารถในการวางแผนการเรียนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแผนการเรียน
การสอน มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
จัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หรือเอกสารในรูปแบบอืน่ ซึ่งแสดงใหเห็นการ
กระทําดังตอไปนี้
 มีการวางแผนการสอนระยะยาวและระยะสั้น โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
 มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการสอนในแตละวิชาทีส่ อดคลองกับ
เปาหมายของหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
 มีการวิเคราะหวัตถุประสงคการสอนรายวิชา กําหนดเนื้อหา ประสบการณเรียนรูและ
เวลาเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค รวมทัง้ การจัดลําดับและโยงความสัมพันธ
ของเนื้อหา
 มีการวางแผนการจัดหา กําหนด และการใชแหลงทรัพยากรความรูทงั้ ที่เปนเอกสาร
วัตถุและทรัพยากรบุคคลที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอน
 มีการวางแผนการประเมินและติดตามผลการเรียนการสอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทํา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บง วาไดมี
การปรับปรุงการวางแผนการเรียนการสอนใหดีขึ้นในแตละภาคเรียน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการวางแผนการเรียนการสอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการวางแผนการเรียนการ
สอนอยางเปนระบบ

-3: มีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน
(Teaching & Course Design Skills – TCDS)
คําจํากัดความ (Definition)
: มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ วิธีการและเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการจัดประสบการณการเรียนรูหรือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
ระดับ
(Proficiency Description)
(Proficiency Level)
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับ 1
จัดทําเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นการกระทําดังตอไปนี้
 มีการกําหนดความรูพื้นฐานและวัตถุประสงคการเรียนการสอนในแตละคาบอยางเหมาะสม
ใหครอบคลุมและสัมพันธกับเปาหมายของหลักสูตร
 มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนซึ่งแสดงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่สอนเปนอยาง
ดี เปนระบบและเปนปจจุบัน
ระดับ 2
 มีการกําหนดประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบการณการ
เรียนรู โดยคํานึงถึงหลักการที่เนนใหผูเรียนไดใช Information Literacy Skills ในการ
คนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลและสรางองคความรูดว ยตนเอง
 มีการผลิตและการใชสอื่ การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความสนใจ
และเอื้อตอการสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองของผูเรียน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทํา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บง วาไดมีการ
ปรับปรุงการจัดประสบการณการเรียนรูหรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหดีขึ้น เชน การ
ระดับ 3
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน หรือการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน หรือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดว ยตนเองของผูเรียน เปนตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกตใชหรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ เชน การผนวกเทคโนโลยี
ระดับ 4
สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ พัฒนาความคิดสรางสรรค และเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู เปนตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ หรือมีการวิจยั เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ระดับ 5
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนักศึกษา เชน การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค
การเรียนรูดว ยตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม ความมีวินัยในตนเอง รวมทั้งการวิจยั เพื่อ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน

2. ชื่อ (Competency Name)

-43. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

: มีความสามารถดานการประเมินผลการเรียนการสอน
(Teaching & Course Evaluation Skills – TCES)
: มีความสามารถในการกําหนดและใชเกณฑการประเมินผลใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน มีการปรับปรุงเกณฑและวิธกี ารประเมิน
อยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการประเมินผลการเรียนการสอน และมีการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
ระดับ
(Proficiency Description)
(Proficiency Level)
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับ 1
มีการกําหนดและใชเกณฑการประเมินและวิธกี ารประเมินที่เชื่อถือไดและเหมาะสมกับ
ระดับ 2
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทํา หรือมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ชี้บง วาไดมีการ
ปรับปรุงการกําหนดและใชเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินใหดีขึ้นและสอดคลองกับ
ระดับ 3
กระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน เชน การประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เปนตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ระดับ 4
ประเมินผลการเรียนการสอนใหดยี ิ่งขึ้น เชน การวิเคราะหคุณภาพของเครือ่ งมือวัดผล เปนตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมีการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน
ระดับ 5
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

-54. ชื่อ (Competency Name)

คําจํากัดความ (Definition)

: มีความสามารถดานการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง (Academic Advancement
Updating Skills – AAUS)
: มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อพัฒนาความกาวหนาขององค
ความรูในวิชาชีพดวยวิธีการและรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจในเนื้อหาและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนในสาขาที่รบั ผิดชอบอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย
ระดับ
(Proficiency Description)
(Proficiency Level)
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับ 1
 มีหลักฐานแสดงไดวามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและใช Information Literacy
Skills ในการเขาถึงแหลงขอมูล ประเมินขอมูล และใชขอ มูลเพือ่ พัฒนาความ กาวหนาของ
องคความรูใ นวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
 มีหลักฐานแสดงไดวามีการพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะในดานความรูในเนือ้ หาและ
ระดับ 2
นวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบอยางตอเนือ่ งในรูปแบบตางๆ เชน
การวิจัย บทความทางวิชาการ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาดวย
ตนเอง เปนตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
 ผลิตและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกป
ระดับ 3
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพรในวารสารที่เชื่อถือไดของศาสตรนั้นๆ อยางนอยปละ
1 เรื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
 ผลิตและปรับปรุงเอกสารคําสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกป
ระดับ 4
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพรในวารสารที่เชื่อถือไดของศาสตรนั้นๆ อยางนอยปละ
2 เรื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
 ผลิตและปรับปรุงตําราสําหรับรายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ 5
 เขียนบทความทางวิชาการและเผยแพรในวารสารที่เชื่อถือไดของศาสตรนั้นๆ อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ

-65. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

: ความเขาใจผูอนื่ (Interpersonal Understanding –IU)
: ความสามารถในการรับฟงและเขาใจทั้งความหมายตรงและ
ความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณของผูที่ติดตอดวย

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร
 เขาใจความหมายที่ผูอื่นสื่อสารดวยภาษาโดยสื่อตาง ๆ สามารถจับใจความได
สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตองครบประเด็น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด
 เขาใจทั้งเนื้อหาของสารและนัยเชิงอารมณ ( จากการสังเกต อวัจนภาษา เชน
ทาทาง การแสดงออกทางสีหนา หรือน้ําเสียง) ของผูติดตอดวย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในอากัปกิริยาและคําพูด
 สามารถคิดความหมายเบื้องลึกที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในคําพูดหรือน้ําเสียง
 เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอื่น ณ เวลาขณะนั้น ทั้งที่
แสดงออกมาเพียงเล็กนอย หรือไมไดแสดงออกเลยก็ตาม
 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่งของผูทตี่ ิดตอดวยได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชความเขาใจในการสื่อสารทั้งที่เปนคําพูดและ
ความหมายนัยแฝงในการสือ่ สารกับผูน ั้นไดอยางเหมาะสม
 แสดงความเขาใจในนัยของพฤติกรรมและอารมณความรูสึกของผูอื่น
 ใชความเขาใจในบุคคลนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตรทําความรูจัก หรือ
ติดตอประสานงานในโอกาสตาง ๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอ ื่น
 แสดงความเขาใจเบื้องลึกถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหาของผูอื่นตลอดจน
เขาใจสาเหตุหรือแรงจูงใจในระยะยาวของพฤติกรรมและความรูสึกของผูอื่น
 สามารถแสดงทัศนคติที่เปนธรรมและเหมาะสมเกี่ยวกับจุดออนและจุดเดนทาง
พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผูอื่น
 มีจิตวิทยาในการใชความเขาใจผูอื่นเพื่อเปนฐานในการทํางานรวมกันการเจรจาทํา
ความเขาใจการใหความรูหรือการใหบริการ การสอนงาน การพัฒนาบุคลากร
ฯลฯ ตามภารกิจในงาน

-76. ชื่อ (Competency Name)
คําจํากัดความ (Definition)

ระดับ
(Proficiency Level)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

: การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking – AT)
: การทําความเขาใจสถานการณ ประเด็น ปญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยแจก
แจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ หรือวิเคราะหสถานการณทีละขั้นตอน
รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหา หรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ
เปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ สามารถระบุไดวาอะไรเกิดกอนหลัง ตลอดจนระบุ
หรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
แตกปญหา / งานออกเปนสวนยอย ๆ
 ระบุรายการสิ่งตาง ๆ หรือประเด็นยอยตาง ๆ ไดโดยไมเรียงลําดับกอนหลัง
 ใหวางแผนงานไดโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงขัน้ พื้นฐานของสวนตาง ๆ
ของปญหา/งาน
 ระบุไดวาอะไรเปนเหตุเปนผลแกกันในสถานการณหนึ่งๆ
 แยกแยะขอดีขอ เสียของประเด็นตาง ๆ ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงที่ซับซอนของสวนตาง ๆ
ของปญหา / งาน
 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอน อาทิ เหตุการณกรณีหนึ่งอาจมีสาเหตุไดหลาย
ประการ หรือสามารถนําไปสูเหตุการณสืบเนื่องไดหลายประการ อาทิ เหตุ ก นําไปสู
เหตุ ข นําไปสูเหตุ ค นําไปสูเหตุ ง ฯลฯ
 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่มีผูเกี่ยวของ
หลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถคาดการณลวงหนาเกีย่ วกับปญหา / งานจาก
ความเขาใจความสัมพันธของสวนตาง ๆ
 แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของประเด็น ปญหาที่มีเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอน
เปนรายละเอียดในชั้นตาง ๆ อีกทั้งวิเคราะหวาแงมุมตาง ๆ ของปญหาหรือ
สถานการณหนึ่ง ๆ สัมพันธกันอยางคาดการณวาจะมีโอกาส หรืออุปสรรค
อะไรบาง
 วางแผนงานที่ซบั ซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่มี
หนวยงานหรือผูท ี่เกี่ยวของหลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให

-8ระดับ
(Proficiency Level)

ระดับ 5

คําอธิบาย
(Proficiency Description)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดแผนงาน / ขั้นตอนการทํางานจากการศึกษา
วิเคราะหในขั้นตาง ๆ เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน / แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
 ใชกรรมวิธีการวิเคราะหทางเทคนิคที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่
ซับซอนออกเปนสวน ๆ
 ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือกตาง ๆ ในการตอบคําถาม
หรือแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง
 วางแผนงานที่ซบั ซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่มี
หนวยงานหรือผูเ กี่ยวของหลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให

