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การศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะสําหรับอาจารย์
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
บัวขาว สุขคํา*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะสําหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จําแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการ
แก่สงั คมและด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อกําหนดพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน (สมรรถนะ) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี การศึกษา 2557 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะที่จําเป็ นสําหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วย 4 ปจั จัยหลัก และ 6 ปจั จัยย่อย ดังนี้
สมรรถนะหลักด้านการสอน มี 2 ปจั จัยย่อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านความรูท้ างวิชาการและวิชาชีพ
สมรรถนะหลักด้านการวิจยั มี 2 ปจั จัยย่อย คือ ด้านการวิจยั เพื่อการพัฒนาวิชาการ และด้านความเป็ นอาจารย์นกั วิจยั
สมรรถนะหลักด้านการบริการวิชาการสูส่ งั คม มี 1 ปจั จัยย่อย คือ ด้านการประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ บริการวิชาการแก่
สังคม
สมรรถนะหลักด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มี 1 ปจั จัยย่อย คือ ด้านส่งเสริม สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนการกําหนดตัวบ่งชีด้ า้ นพฤติกรรม ได้กําหนดเป็ น 5 ระดับ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับคําจํากัดความของสมรรถนะ
หลักในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับคําจํากัดความของสมรรถนะย่อยในแต่ละสมรรถนะหลักนัน้ ๆ
คําสําคัญ: สมรรถนะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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The Investigation to Determine the Competencies of Faculty Members
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Lecturers
Buakhao Sukkham*
Abstract
The study features and empirical investigation of the performance of faculty members at King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok (KMUTNB) relating to these core dimensions: teaching, research,
community, and cultural preservation. The outcomes are organized to determine the areas of organizational
citizenship behavior according to the stated functions. The study samples include the University faculty
members of academic year 2014. The data collecting instrument is a survey questionnaire and statistical
analysis is determined through the calculation of frequency distribution, mean, percentage and standard
deviation.
As results, core competencies for the University faculty feature 4 primary dimensions and 6 sub-factors.
Teaching competencies involve instructional skills as well as professional and career knowledge. Research
competencies comprise 2 sub-factors that reflect research operation for academic development and personal
attributes of research and analysis. The factor influencing contributing service to the community comprises the
application of knowledge for the community whereas the key factor affecting preservation and conservation of
cultural heritage embodies the support and participation in engaging activities.
The behavioral indicators are defined in 5 levels in accordance with the established guidelines and
definition of each relevant dimension.
Keywords: competency, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
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1. บทนํา
การพัฒนาสมรรถนะของครูเป็ นกลยุ ทธ์ท่ีสําคัญยิ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารกํ า หนดการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ใ น
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” (2542)
หมวด 7 มาตรา 52 วรรคแรกทีว่ ่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้
มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุ ค ลากรทางการศึก ษาให้ ม ีคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับและ
ประสานให้ ส ถาบั น ที่ ทํ า หน้ า ที่ ผ ลิ ต และพั ฒ นาครู
คณาจารย์ รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการ
พัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพราะอาจารย์เป็ นผู้ท่มี ี
บทบาทในการนํานโยบายสู่การปฏิบตั แิ ละนําไปสู่ผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษา โดยที่ความสามารถของอาจารย์มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อ ม ดั ง นั ้น จึ ง มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ ง
กําหนดให้อาจารย์หรือผูส้ อนมีคุณลักษณะและคุณภาพที่
พึงประสงค์ อันหมายถึงการมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เกิ ด จากด้ า นความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ
และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ทําให้การปฏิบตั ิงานใน
ฐานะอาจารย์หรือผูส้ อนประสบ-ผลสําเร็จในระดับสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็ น อีกสถานที่ห นึ่ งที่ม ีห น้ าที่เป็ นแหล่ งให้ก ารศึกษา
ค้นคว้าของประชาชนในระดับอุ ดมศึกษา ไม่ ว่ าจะเป็ น
ด้า นวิท ยาศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยี ตลอดจนด้ า นการ
บริห ารจัด การโดยบุ ค คลที่ม ีบ ทบาทสํ า คัญ ที่สุ ด ก็คื อ
อาจารย์ ซึ่ง เป็ น ผู้ ท่ีอ ยู่ ใ กล้ชิด นั กศึก ษา มีห น้ า ที่
รับผิดชอบหลายประการ เช่น การอบรมสังสอน
่
ให้ความรู้
คําปรึกษาและควบคุมดูแลนักศึกษา นอกจากนี้ยงั ต้อง
เป็ นผู้ท่ีจ ะทํ าให้ภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัยประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม และด้านการทํานุ บํารุง-ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การ
ดํ า เนิ น การของอาจารย์ บ รรลุ ต ามภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกําหนดว่า
ในภารกิจในแต่ละด้านจะต้องมีสมรรถนะอะไรรองรับบ้าง
เพื่อที่จะทําให้การพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์เป็ นไปใน
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ทิศทางทีถ่ ูก หรืออาจารย์จะได้ทราบว่าควรจะต้องพัฒนา
ตนเองอย่างไรให้มสี มรรถนะตามทีม่ หาวิทยาลัยต้องการ
เพื่อให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะสําหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม และด้าน
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 เพื่อกําหนดพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน (สมรรถนะ)
จําแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ด้านการเรียนการสอน ด้า นการวิจ ัย ด้ านการบริการ
วิชาการแก่สงั คม และด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะหรือบางครัง้ อาจใช้แทนด้วยคําว่า สมรรถภาพ
ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Competency
มีความหมายดังนี้ คือ
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถมีความหมายว่ามี
คุ ณสมบั ติ เ หมา ะสมแก่ การจั ด ทํ าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถาน [1] Butler [2] กล่าวถึงสมรรถนะว่ า
เป็ น ความสามารถที่จ ะปฏิบ ัติ กิจกรรมเฉพาะได้ ต าม
เกณฑ์มาตรฐานหรือเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทักษะและ
ความรูเ้ ป็ นองค์ประกอบทีส่ มั พันธ์กบั สมรรถนะ ในขณะที่
Boss [3] ได้ให้ความหมายของสมรรถนะทีก่ ว้างกว่า โดย
กล่ า วว่ า สมรรถนะมีค วามหมายมากกว่ า ความรู้ และ
ทักษะ สมรรถนะมีความหมายรวมถึงค่านิยม การคิดและ
เจตคติด้วย สอดคล้องกับความหมายของสมรรถนะของ
Katz & Green [4] ที่กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง
ความสามารถในการทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีร่ ะดับความชํานาญ
และมีความหมายรวมถึงความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม
เช่นเดียวกับ Alspach [5] ทีใ่ ห้ความหมายของสมรรถนะ
ว่า คือ ความรู้ ทักษะ การปฏิบตั ิและเจตคติท่บี ุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง พึง มีใ นการปฏิบ ัติ ต ามบทบาทหน้ า ที่แ ละ
สามารถแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ
และการกระทํา นอกจากนี้ Good [6] ยังได้ให้ความหมาย
ว่า สมรรถนะ คือ ความ สามารถอย่างหนึ่งในการนําเอา
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หลักการและเทคนิคในสาขาวิชานัน้ ๆ มาประยุกต์ให้เข้า
กับสถานการณ์จริงเพื่อทํางานและแก้ปญั หาอย่างได้ผล
สรุปสมรรถนะ (competency) หมายถึง คุณลักษณะ
และความสามารถทีม่ าจากตัวคนทัง้ หมดทีส่ ะท้อนออกมา
ในรูปของพฤติกรรมการทํางานที่มีความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุและผลก่อให้เกิดผลลัพธ์ทเ่ี ราต้องการโดยมีท่มี าจาก
พืน้ ฐาน ความรู้ ทักษะ วิธคี ดิ คุณลักษณะส่วนบุคคลและ
แรงจูงใจ
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
ในการพัฒนาสมรรถนะสําหรับอาจารย์ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วจิ ยั มีแนวทาง
ในการค้นหาสมรรถนะสําหรับอาจารย์ โดยมีขนั ้ ตอนการ
วิจยั จํานวน 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การสํารวจ
ข้อมูลเพื่อจัดทําสมรรถนะสําหรับอาจารย์ ขัน้ ตอนที่ 2
การระดมความคิดเห็นของอาจารย์เพื่อกําหนดสมรรถนะ
ขัน้ ตอนที่ 3 การกลันกรองสมรรถนะสํ
่
าหรับอาจารย์
ขัน้ ตอนที่ 4 ให้คาํ นิยาม กําหนดระดับความคาดหวัง และ
ร่ า งพฤติ ก รรมที่ค าดหวัง ในแต่ ล ะระดับ ขัน้ ตอนที่ 5
ทบทวนนิ ย าม กํ า หนดระดับ ความคาดหวัง และร่ า ง
พฤติกรรมทีค่ าดหวังในแต่ละระดับ และขัน้ ตอนที่ 6 การ
ปรับปรุงแก้ไขและอนุมตั ใิ ช้สมรรถนะสําหรับอาจารย์

7. สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
การสํารวจครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Science for Windows) สถิตทิ ใ่ี ช้ มีดงั นี้
7.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วธิ กี ารหาค่าความถี่
(Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็น ซึ่ง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
8. ผลการวิ จยั
จากผลการวิจ ัยสามารถสรุ ป ได้ ว่ า สมรรถนะของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิจารณา ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และ
ระดับของตัวบ่งชีด้ า้ นพฤติกรรม ดังนี้
8.1 สมรรถนะหลักด้านการสอน
8.1.1 สมรรถนะย่อย: การจัดการเรียนการสอน
Level
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สายอาจารย์ ปี การศึกษา 2557 ซึ่งมีจํานวน 993 คน
จําแนกเป็ นอาจารย์ตําแหน่งศาสตราจารย์ 2 คน ตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ 203 คน ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
352 คน และตําแหน่งอาจารย์ 436 คน
6. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการพัฒนาสมรรถนะสําหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
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ระดับที่ 3

ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
จัดทําเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนอย่ า งเหมาะสม ซึ่ง แสดงให้เ ห็น การ
กระทําดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนอย่าง
เป็ นระบบและทันสมัย
2. มีการผลิตและการใช้สอ่ื การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
3. มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น เข้าสอนตรงเวลา มีการสอนตาม
เนื้อหาตรงกับรายละเอียดของหลักสูตร
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียน
เพือ่ นํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ยิง่ ขึน้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีการกระทําหรือ
มีก ระบวนการ หรือ ขัน้ ตอนที่บ่ ง ชี้ว่ า ได้ม ีก าร
ปรับ ปรุ ง การจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ หรือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ ได้แก่
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียน
การสอน (E-Learning, Blog, Facebook ฯลฯ)
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Level

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
2. มีการพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่ น้นการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
3. มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
4. มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของ
ผูเ้ รียน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการแสดงถึง
ความมีทกั ษะในการสอนเป็นอย่างดี
1. ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น E-Learning, Blog, Face book E-book
เป็นต้น
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและ
ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ
3. เอาใจใส่ผเู้ รียน ตลอดจนมีการถ่ายทอด
ความรูท้ างปญั ญา คุณธรรมและทักษะชีวติ
4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ รงตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
แสดงสมรรถนะที่ 4 และมีการประมวลความรู้
จากงานวิจยั สู่ชนั ้ เรียน ได้แก่
1. บูรณาการงานวิจยั หรือบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
2. สังเคราะห์และพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบและมี ประสิทธิภาพ
3. มีการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
สําหรับผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เช่น การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. การวิจยั เพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรียนการสอน หรือ
5. เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการพิจารณาประเมิน และ
ปรับปรุงหลักสูตรแก่หน่วยงานภายนอก

8.1.2 สมรรถนะย่อย: ความรูท้ างวิชาการและ
วิชาชีพ” (Academic Expertise)
Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่าง
ชัดเจน
ระดับที่ 2 กระตือรือร้นในการแสวงหาความรูใ้ หม่ และมี
พฤติกรรมดังนี้
1. กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรูใ้ นสาขา
วิชาชีพของตน
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Level

ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
2. พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆในสาขาวิชาการ
ทีร่ บั ผิดชอบหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
3. แสดงความรูด้ า้ นการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย เตรียมเอกสารการสอน และ
สือ่ การสอน
4. ดําเนินการสอนโดยคํานึงถึงความสามารถ
ในการรับรูข้ องผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
ระดับที่ 3 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 2 และ
1. มีความรูเ้ ท่าทันองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในด้าน
วิชาการทีต่ นรับผิดชอบ
2. เข้าใจผลกระทบด้านความรูใ้ หม่ และ
แนวโน้มทางวิชาการและวิชาชีพทีอ่ าจ
กระทบการปฏิบตั งิ านของตน
3. มีการนําเสนอและถ่ายทอดองค์ความรูท้ ม่ี ี
สู่สาธารณชนหรือผูเ้ รียน เช่น ผ่านทาง Blog,
Face book, E-book, Line เป็นต้น
4. เป็ นทีป่ รึกษาให้แก่นกั ศึกษา เพือ่ น คณาจารย์
ทัง้ ในระดับคณะ ต่างคณะ หรือชุมชนภายนอก
ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 3 และ
1. มีความรูท้ างวิชาการในสาขาวิชาทีส่ อนและที่
เกีย่ วข้อง
2. สามารถบูรณาการความรูไ้ ปปรับใช้ได้ใน
สถานการณ์ต่างๆ พัฒนาอาชีพหรือพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
การผลิตและใช้สอ่ื ประกอบการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ใน
การเรียนการสอน การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอน หรือแก้ปญั หาในการสอน
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
แสดงความเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ ได้แก่
1. ผลิตผลงานด้านวิชาการ เช่น บทความวิชาการ
งานวิจยั ตํารา เพือ่ สร้างองค์ความรู้ ใหม่
2. ประยุกต์ความรูส้ ่กู ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
3. เผยแพร่ผลงานวิชาการสูช่ ุมชนสาธารณชน
ทัวไปและภาคอุ
่
ตสาหกรรม

8.2 สมรรถนะหลักด้านการวิจยั
8.2.1 สมรรถนะย่อย: การวิจยั เพื่อการพัฒนา
วิชาการ (Research for Academic Development)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่าง
ชัดเจน
ระดับที่ 2 แสดงความสนใจการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับ
กระบวนการวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดย
1. เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
2. ศึกษาผลการวิจยั ใหม่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาการ
ในสาขาของตน
3. ศึกษาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับที่ 3 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 2
และทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาวิชาการ โดย
1. ทําการวิจยั โดยผ่านกระบวนการวิจยั ที่
เหมาะสม
2. ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพตามเกณฑ์ สามารถนําไป
ใช้อา้ งอิงได้ในทางวิชาการ
3. เป็นงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ในการสร้างองค์
ความรูใ้ หม่
ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 3 และ
มีการเผยแพร่ผลการวิจยั โดย
1. เผยแพร่ผ่านการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
2. เผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ
3. เผยแพร่ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร
บทความวิจยั หรือทางสือ่ สารสนเทศ
4. นําองค์ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้มาจากผลการวิจยั ไป
พัฒนางานหรือใช้ประโยชน์เพือ่ บริการ
วิชาการสู่สงั คมอย่างเป็ นรูปธรรม หรือเพือ่ ขอ
ผลงานทางวิชาการ
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
มีการเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ได้แก่
1. เผยแพร่ในทีป่ ระชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของ สกอ.,
สมศ.
2. เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติทเ่ี ป็ นที่
ยอมรับของ สกอ., สมศ.
3. เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเ่ี ป็ นที่
ยอมรับของ สกอ., สมศ.

8.2.2 สมรรถนะย่อย: ความเป็ นอาจารย์นกั วิจยั
Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่าง
ชัดเจน
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Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 2 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธวี จิ ยั และ
1. มีสอ่ื การสอน และสามารถถ่ายทอดวิชา
โดยเชือ่ มโยงเนื้อหาทางวิชาการเข้ากับการ
ปฏิบตั งิ านจริง หรือ
2. นําผลงานวิจยั ของผูอ้ ่นื มาสอน ถ่ายทอดทาง
วิชาการ
3. เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ของนักศึกษา
ทัง้ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และ
1. เป็ นนักวิจยั ร่วมในโครงการวิจยั และสามารถ
ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณนักวิจยั
2. มีบทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ
หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
ภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกอย่าง
เหมาะสม
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และ
1. สามารถบูรณาการ การวิจยั เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างเป็ นรูปธรรม
2. มีบทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
3. มีเครือข่ายกับนักวิจยั ระดับนานาชาติ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
1. เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
2. มีบทความวิจยั ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ
ทีม่ ยิ ่ใู นฐานข้อมูลสากล หรือ
3. ได้รบั รางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานวิจยั ของตน

8.3 สมรรถนะด้านการบริการวิ ชาการสู่สงั คม
สมรรถนะย่อย: การประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อบริการ
วิชาการแก่สงั คม
Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่าง
ชัดเจน
ระดับที่ 2 มีจติ สาธารณะนําองค์ความรูข้ องตนบริการแก่
สังคม และ
1. เข้าร่วมรับฟงั การบรรยายหรือ ฝึ กอบรม
เกีย่ วกับแนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม
2. ติดตามทิศทาง/แผนการบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
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Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 3 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 2 และ
1. มีส่วนร่วมในการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยวิชาชีพ
2. จัดทําโครงการ/แผนกิจกรรม ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบตั ิ เพือ่ บริการวิชาการฯตามข้อ 2
ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 3 และ
1. เสนอโครงการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ภาคเอกชน/ภาครัฐ/หน่ วยงานวิชาชีพ
2. มีการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม เช่น เป็นวิทยากรฝึกอบรม/คําปรึกษา/
ปรึกษา/การจัดประสบการณ์ต่างๆ เป็ นต้น
3. ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้
บริการทางวิชาการแก่สงั คม
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
1. มีการบูรณาการงานบริการแก่สงั คมกับ
งานวิจยั /การเรียนการสอน
2. นําผลการประเมินโครงการ การบริการวิชาการ
แก่สงั คมไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
3. มีการพัฒนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรูส้ ่บู ุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่
สาธารณชน

8.4 สมรรถนะด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
สมรรถนะ: ส่งเสริม สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
Level
ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึง
ลักษณะประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทย
2. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทีค่ ณะ/ภาควิชา จัดขึน้ หรือ
3. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และ
1. มีการอนุ รกั ษ์ สืบสานและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2. เผยแพร่หรือมีสว่ นร่วมช่วยเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา
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Level

ตัวบ่งชี้ด้านพฤติ กรรม
3. มีการบูรณาการความรูด้ า้ นการทํานุ บาํ รุง
ศิลป-วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และ
1. มีการประเมินผลของความสําเร็จของการ
บูรณาการในระดับที่ 3
2. เป็ นผูน้ ําและดําเนินการโครงการกิจกรรม/
ทํานุ -บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ
3. โครงการกิจกรรมทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม/
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับประเทศ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะในรับที่ 4 และ
1. นําผลการประเมิน การบูรณาการในระดับที่ 4
ไปปรับปรุงการบูรณาการด้านการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
2. เป็ นผูเ้ ผยแพร่วฒ
ั นธรรมด้านการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
3. ได้รบั รางวัลด้านการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

9. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่ต้องอภิปรายเพิ่มเติม
ดังนี้
9.1 ด้านการสอน คือ ความสามารถของอาจารย์ใน
การทําภารกิจด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ การผลิต
เอกสารการสอน การใช้ภาษา การใช้ส่อื และนวัตกรรม
การเรียนการสอน โดยสมรรถนะย่ อยที่สําคัญ คือ การ
จัดการเรียนการสอนและความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจ ัย ของวัลลภา [7] พบว่ า
ความสามารถในการปฏิบ ัติ ภ ารกิจ ด้า นงานสอนของ
อาจารย์ ม หาวิท ยาลัย มีห น้ า ที่ใ นการผลิต บัณ ฑิต ที่มี
ความรู้ออกไปรับใช้ส ังคม เป็ นการสร้างบัณฑิตให้ได้
เรียนรูท้ งั ้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพชัน้ สูง
ทําให้มีการพัฒนาวิชาชีพไปสู่ระดับสากลเป็ นการสร้าง
สังคมทีด่ ี
9.2 ด้านการวิจยั คือ ความสามารถในการศึกษาหา
ความรู้และแสวงหาวิธีการแก้ปญั หาโดยใช้กระบวนการ
วิจยั สามารถทําการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
งานและเพื่อการบริการทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ผลงานวิจยั ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับโสภาพร
[8] พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีสมรรถนะ
ทางการวิจยั (research skills) กล่าวคือ มีความรู้ ในระบบ
วิธีการวิจ ยั มีความสามารถดําเนิ นการวิจ ัยได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่องค์ความรู้ ประยุกต์และพัฒนาไป
สู่นวัตกรรม เพราะจะช่วยให้ประเทศเกิดการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมอั น เป็ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่ บ นพื้ น
ฐานความรู้ ซึง่ Harding [9] ได้นําเสนอแนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะให้เป็ นผูว้ จิ ยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (researcher role)
ทีส่ อดคล้องกับผลการวิจยั คือ การพัฒนาคุณลักษณะและ
ทัศนคติท่ดี ตี ่อการทําวิจยั การวิจยั เป็ นทีมและอื่น ๆ ซึ่ง
จะช่วยขยายมุ มมองการวิจ ัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การ
วิจยั เชิงประยุกต์ และการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมให้กว้างขึน้
9.3 ด้านการบริการวิชาการสู่สงั คม หมายถึง การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ
โดยอาจให้เปล่าโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่ วยงานในภาครัฐ
และเอกชน หน่ วยงานอิสสระ หน่ วยงานสาธารณะ ชุมชน
และสังคมโดยรวม รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจยั เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือรับเป็ นวิทยากร ทําการวิจยั เพื่อตอบ
คําถามต่ าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมซึ่งสมรรถนะย่อยที่
สําคัญ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่
สัง คม ซึ่ง เป็ น ความสามารถในการนํ า ความรู้ ท่ี มี ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการไป
เป็ นวิทยากร การนํ าผลงานไปเผยแพร่ การแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการที่เป็ นประโยชน์ แก่สงั คม ในรูปของ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั การเข้าร่วมเสวนาเพื่อ
แสดงความคิด เห็น ตลอดจนเข้าไปมีส่ วนร่ วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานกับองค์กรภายนอก
9.4 ด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ ความ
สามารถในการทํากิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การประสานเชื่อมโยง ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นความรู้ ฟื้ นฟู
อนุ ร ัก ษ์ สืบ สาน พัฒ นา เผยแพร่ ศิล ปวัฒ นธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ตลอดจนการเป็ น
สมาชิกเครือข่ายทางสังคม เป็ นกรรมการทํางานเพื่อดํารง
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ความเป็ นสังคมไทย ซึง่ สมรรถนะย่อยทีส่ าํ คัญคือ ส่งเสริม
สนับสนุ นและเข้าร่วมกิจกรรมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึง่ เป็ นความสามารถในเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
และแสดงออกถึ งขนบธรรมเนี ย มประเพณี ของไทยที่
สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ
เช่น แต่งตัว การทําความเคารพ การเข้าร่วมงานในโอกาส
ต่ าง ๆ ตลอดจนมีการบูรณาการแนวคิด หลักการ การ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกับ การเรี ย นการสอน ซึ่ ง
สอดคล้องกับโสภาพร [8] ที่ว่ าสมรรถนะด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (promotion of arts and culture) คือ
ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม อาทิ การเข้า ร่ วมกิจ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุ น
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การปลูกฝงั ให้นกั ศึกษาและ
บุ คคลทัว่ ไปเห็นคุ ณค่ าของศิลปวัฒนธรรม และยัง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) [10] ทีว่ ่า ภารกิจของอาจารย์ทส่ี าํ คัญข้อหนึ่งก็
คือ การทํานุบาํ รุง-ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์มหี น้าทีใ่ นการ
อ นุ รั ก ษ์ สื บ ส า น พั ฒ น า เ ผ ย แ พ ร่ เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาไทยและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิ จยั ไปใช้
10.1 ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นจะนําไปใช้จะต้องมีการปรับ
ในรายละเอียดของสมรรถนะเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กร
10.2 จากผลการวิจ ัยในครัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดจากองค์ความรู้ท่ีได้ร ับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อจะต้องมีการนํ าไปใช้อย่าง
จริงจัง
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ควรมีการประกาศแจ้งให้ก ับทุ กหน่ วยงานได้ร ับทราบ
เกีย่ วกับสมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อใช้ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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