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QANEWSฉบับทีแ่ ลวไดเสนอตารางแสดงความสัมพันธของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจดั ทําขึน้ เพือ่ เปนแนวทางในการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษา ในองคประกอบดานความรู และองคประกอบดานสมรรถนะไปบางสวน ฉบับนี้นําความสัมพันธของระดับสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพขององคประกอบดานสมรรถนะสวนที่เหลือ และองคประกอบดานคานิยม มานําเสนอ ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

2. สมรรถนะ (Competencies) (ตอ)
• จัดบรรยากาศ
• มีสมรรถนะระดับที่ 1 • มีสมรรถนะระดับที่ 2 • มีสมรรถนะระดับที่ 3
2.3 เสริมสราง
บรรยากาศการเรียนรู การเรียนรู โดยการ
• จัดบรรยากาศ
• จัดการเรียนรูใน
• เปนผูน าํ ในการกําหนด
และสนับสนุนการ
มีสวนรวมจากผูเรียน การเรียนรูที่สงเสริม
สถานการณจริงหรือ
นโยบายการจัด
บรรยากาศการเรียนรู
เรียนรูของผูเรียน • ใหคําปรึกษาแกผูเรียน การเรียนรูรวมกัน
พืน้ ที่จริง
ในการพัฒนาทักษะ
• วินจิ ฉัยปญหาของ
• ริเริ่มการเปลี่ยน
ในระดับองคกร หรือ
ชีวิตและการเรียนรู
ผูเรียน และชวยเหลือ แปลงการจัด
• เปนที่ปรึกษาในการ
ไดอยางเหมาะสมและ บรรยากาศการเรียนรู กําหนดนโยบายเพื่อ
ทันเวลา
ในระดับหลักสูตร
การพัฒนาบรรยากาศ
การเรียนรู
2.4 วัดและประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียน พรอมทั้ง
สามารถใหขอมูล
ปอนกลับอยาง
สรางสรรค

• ออกแบบการวัดและ • มีสมรรถนะระดับที่ 1 • มีสมรรถนะระดับที่ 2 • มีสมรรถนะระดับที่ 3
ประเมินผลทีส่ อดคลอง • วัดและประเมินผลโดย • ประเมินวิธีการวัดและ • เปนผูน าํ ในการกําหนด
กับผลการเรียนรู
ใชวิธีการใหมๆ เพื่อ
ประเมินผลเพื่อนํามา
นโยบายการวัดและ
• ประเมินความกาวหนา พัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาการเรียนรูของ ประเมินผลการเรียนรู
(Formative) และ
และประสิทธิผลของ
ผูเรียน
ในระดับองคกร หรือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาผลการ
• เปนผูนําในการ
• ใหคําปรึกษาในการ
(Summative) ของ
เรียนรู
ออกแบบการวัดและ
กําหนดนโยบายการ
ผูเรียน
ประเมินผลในระดับ
วัดและประเมินผลการ
• กําหนดเกณฑการ
หลักสูตร
เรียนรู
ประเมินที่ชัดเจนและ
สามารถใหขอมูลปอน
กลับอยางสรางสรรค

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
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ระดับที่ 4

3. คานิยม (Values)
ุ ลักษณะระดับที่ 2 • มีคณ
ุ ลักษณะระดับที่ 3
3.1 คุณคาในการพัฒนา • พัฒนาตนเองอยาง
• มีคณ
ุ ลักษณะระดับที่ 1 • มีคณ
• เปนพี่เลี้ยง และผูนํา • มีสวนรวมและอุทิศ
วิชาชีพอาจารยและ ตอเนื่องในเรื่องการ • มีสวนรวมในการ
ตนใหกับการพัฒนา
การพัฒนาตนเอง
จัดการเรียนรู และ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย ในการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยในองคกร
วิชาชีพอาจารย
ในองคกร
อยางตอเนื่อง
การจัดกิจกรรมทั้งใน
ในการจัดการเรียนรู
ภายนอกองคกร หรือ
และนอกหลักสูตรเพื่อ • รับฟงความคิดเห็น
จากผูรวมวิชาชีพเพื่อ และกิจกรรมพัฒนา • เปนผูช ี้นําเชิงนโยบาย
พัฒนาผลการเรียนรู
นํามาพัฒนาตนเอง
ผูเรียน
ที่เกี่ยวของกับการ
ของผูเรียน
พัฒนาวิชาชีพอาจารย
• รับฟงเสียงสะทอน
ในระดับประเทศ
จากผูเรียน และนํามา
พัฒนาตนเอง
3.2 ธํารงไวซึ่ง
• ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแหง
จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพอาจารย วิชาชีพอาจารยของ
องคกร

• มีคณ
ุ ลักษณะระดับที่ 1 • มีคณ
ุ ลักษณะระดับที่ 2 • มีคณ
ุ ลักษณะระดับที่ 3
• มีสวนรวมในการ
• เปนพี่เลี้ยง และผูชี้นํา • มีสวนรวมอุทิศตน
สงเสริมใหเกิดความ
เชิงนโยบายดาน
และเปนแบบอยาง
เขาใจและใหเกิด
จรรยาบรรณแหง
ใหกับการพัฒนา
การปฏิบัติตาม
วิชาชีพอาจารย
จรรยาบรรณแหง
จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพอาจารยทั้ง
วิชาชีพอาจารยใน
ภายในและภายนอก
องคกร
องคกร

ที่มา : สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา. 2561.

OBE Corner
Intended Learning Outcomes
Intended Learning Outcomes (ILOs) are singlesentence statements that clearly articulate the key
elements of what students are expected to know,
understand, and/or be able to do on successful
completion of their studies for a defined period of
learning, at a specified level (e.g. course, programme,
project, unit).
ILOs do not describe course content or what
happens to students during the course. They are not a
list of topics from the syllabus!
Depending upon the level at which the ILOs are
aimed, they will be expressed at different levels of
generality and specificity to accommodate both breadth

and depth of learnnig. At the course level, ILOs should
explicitly:
• Identify and describe the range of observable
and measurable cognitive and practical abilities
that are deemed to be essential to successfully
complete the course, project, or unit of a course;
• Relate directly to the aims of the course, project,
or unit.
• Relate to the Programme Intended Learning
Outcomes (PILOs) which should, in turn, relate
to Graduate Attributes approved by the Univercity
and Institutional mission, the requirements of
professional bodies, if any.
Aman Dhah & Andrea Hope. Hong Kong Shue Yan
University. OBTL Handbook. (2012)



