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Once Upon a Time………
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“The way teachers teach their students
is the way they were taught.”

Problems…... 
19th century educational model 
applied to a 21st century 
environment

learn to transform
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Shift from to 

“Hand On”

“Exploring”

“Constructing”

COMPETENCE
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Such student performance is called  

Learning 
Outcome

KMUTT3.0  (cont'd)

• สังคมเปลี่ยน
• อุดมศึกษาเปลี่ยน
• นักศึกษาเปลี่ยน
• เปาหมายการเรียนรูเปลี่ยน
• วิธีการเรียนรูตองเปลี่ยน
• อาจารยเปลี่ยน

When the wind blows, some build walls, 
others build windmills.

Hawkin and Winter, 1997

21st Century - Any Differences?
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Administration and Management 

HIGHER EDUCATION SYSTEM
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Typical Delivery Program

• Content delineated
• Encapsulated
• Detached from the ‘real life’ situation

we teach them to memorize the 
facts…

Results
• Passive and safe learners
• Rote learning
• Silo vision
• Dependent on teachers

Surface Learning occurs when…..

 Too much material in the curriculum 
 How a student is rewarded in the 

course isn’t clear
 Feedback on progress isn’t given 

frequently enough or is of poor quality
 Opportunities for independent learning 

aren’t present
Methods of assessment stress surface 

learning.
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21

Faculty 
Development

Instructional 
Development

Organizational 
Development

Purposes :

อาจารยม์อือาชพี 
(ครรูู้แจ้งเพือ่ศิษย)์ 

การเรยีนรู้จาก
ตนเองของศิษย ์  
(ศิษยใ์ฝ่รู้)  สังคมการเรยีนรู้

รว่มกนั 
(การพฒันา
คุณภาพอยา่ง
ตอ่เนื่อง) 

Teacher is Vital
• Teacher are the single biggest in-school 

influence on student achievement
• Teacher quality is central to improving 

education systems around the world

(Asia Society Organization: Teacher Profession Summit 
2012)

Faculty 
Development

Teachers and 
Teaching 
Assistants

Students + 
Graduates

Faculty Development
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21st Century Pedagogy 21st Century Pedagogy

SITUATIONAL ANALYSIS OF FD
IN THAILAND

1. ขาดแคลนบุคลากรที่จะเปนอาจารยและขาด
คุณสมบัติไมครบถวนกอนเปนอาจารย

2. ขาดการกําหนดกรอบสมรรถนะของอาจารย
3. ยังไมมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ
4. การพัฒนาขาดความตอเนื่องทั้งระบบและกลไก
5. ขาดการธํารงรักษาอาจารยทีม่ีคุณภาพใหคงอยู

ในระบบ

Teaching is a profession …

 Therefore, teachers are expected to 
display appropriate, professional behavior, 
appearance and dispositions.
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A Professional Educator Should:
 WORK in a collegial manner with 

colleagues
 ASSOCIATE with and learn from positive 

mentors
 JOIN a professional organization
 CONTINUE TO LEARN through classes, 

workshops, conferences, in-service 
meetings, books, journals, tapes, and 
advanced degrees.

The Four Beliefs of 
an Effective Teacher
 Makes the difference in the classroom.
 Ability of the teacher.
 An extensive body of knowledge about 

teaching
 A decision maker able to translate the 

body of knowledge about teaching into 
increased student learning.

-- Madeline Hunter

“STUDENTS WILL FORGET
MOST OF WHAT YOU 
TEACH THEM, BUT WILL 
REMEMBER HOW YOU 
MADE THEM FEEL IN 
YOUR CLASS!”

 มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ
 ตองการดัดแปลงสิ่งตางๆ ใหตรงกับความ

พอใจและความตองการของตน
 ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง
 เปนตัวของตัวเอง และสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น
 ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหนึ่งของ

งาน
 ความรวมมือและความสมัพันธเปนสวนหนึ่ง

ของทุกกิจกรรม
 ตองการความเร็วในการสื่อสาร การหาขอมูล

และตอบคําถาม

นักศึกษาแหงศตวรรษที่ ๒๑
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Students are “Digital Native” The Forces of Change

The Knowledge Explosion
Globalization
The High Performance Workplace
Diversity
Accelerating Technological Change
Nonlinear Knowledge Transfer

The Age of Knowledge

Changing Societal Needs
Financial Imperatives
Technology Drivers
Market Forces

• Product defines the process (Cohen, 1944)
• ‘What is a graduate?’ (McNeir, 1993) 

Outcome-Based Education 

To reflect the Student Performance which is 

demonstrated at the endof 

learning process.
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Vitamin Cs 

Students 
need more 
vitamin C

1. 
Competency  2. 

Critical 
thinking

3.
Creativity

4. 
Communication  

5. 
Computing-
Language

Literacy  

6. Career 
Reliance

7. 
Collaboration, 

teamwork   

8. Captain / 
Leadership

9. 
Cross cultural 
Understanding

+ 3R
- Reading 
-(W)Riting
-(A)Rithmetics 

To Do
(Psychomotor
attributes)

To Know
(Cognitive attributes)

Competencies
(outcomes)

To Be
(Affective
attributes)

Main Characteristics of CBE 

•Competencies are 
clearly identified.

•Achievement 
determines progress. 
 

•Multiple instructional 
strategies and authentic 
assessment tools are used. 
 

• Students are given 
time and assistance 
to reach their 
potential.

Main Characteristics of CBE 



11

• Criterion‐based

Main Characteristics of CBE 

Learning Outcomes/
Competences 
 Generic

- Critical Thinking
- Problem Solving
- Written Communication
- Management skills
- IT skills
- Interpersonal understanding
- Teamwork skills

 Task-specific/profession-specific

Expert
“I can teach it

Proficient

Competent
“I can do it”

Stages of Development 

Advanced beginner

Novice
“What is it?” 
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Knowledge transfer 
station ...

Education1.0 ...
Teaching in the 
20th Century

Teacher
Students

Knowledge

20th vs 21st Century Educational Paradigms
20th Century

Paradigm
21st Century

Paradigm
Interaction Mainly individual Mainly 

collaboration

Centricity Teacher-centered Learner-centered
Learning program 
outcome

Assessment 
focused

Process &
outcome focused

Learning focus Predominantly
content

Predominantly 
process

Teaching 
approach

Just in case 
learning

Just in time 
learning

20th vs 21st Century Educational Paradigms
20th Century

Paradigm
21st Century

Paradigm
Learning
relevance

Low relevance to 
learner, lack 
context

Relevance to 
learner, has high 
contextual value

Thinking skills Lower order Higher order
Technology use Literacy (learning 

about technology)
Augmentative 
(learning with 
technology

Transformative
(learning 
through 
technology
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20th vs 21st Century Educational Paradigms
20th Century

Paradigm
21st Century

Paradigm
Curriculum Fragmented Integrated and 

interdisciplinary

Teaching
methodologies

Stand and deliver
Instructional
Information 
transfer

Project and 
problem-based, 
Inquiry-based 
learning
Constructivist

Learning styles Predominantly
read/write & 
auditory

Application of 
multiple 
intelligences

20th vs 21st Century Educational Paradigms
20th Century

Paradigm
21st Century

Paradigm
Student 
involvement in 
learning 

Passive
Student given 
content and told 
processes

Active
Student
construct 
content & 
develop and 
evaluate 
processes

Assessment Mainly summative Emphasize more 
on formative

• Teach less, Learn more
• Beyond subject matters
• Self-directed Learning
• Collaborative (> Competitive) 
• Team (>Individual) Working 
• Learning by Doing 
• New paradigm of evaluation : beyond 

standard, evaluate team, open (not 
secret) approach  

21st Century Learning

 Authentic learning 
 Mental model building
 Internal motivation
 Multiple intelligences
 Social learning 

21st Century Learning Model
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Mental Model Building Experiential Learning 

Concrete
Experience

Observation
& Reflection

Abstract
Conceptualization

Active
Experimentation

21st Century (cont'd)

Multiple 
Intelligences
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21st

Century 
Teacher

Model

Adaptor

Visionary

Leader

Risk 
Taker

Communicator

Learner

Collaborator

TRAITS CHARACTERSTICS

Adaptor
- Able to adapt the curriculum and 
the requirements in innovative 
and creative ways

Communicator - Is fluent in tools and technologies 
for communication and 
collaboration

Collaborator
- Able to use collaboration tools to 
enhance and motivate learners to 
share, contribute, adapt and 
invent

Leader - Able to lead in the process of ICT 
integration
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TRAITS CHARACTERISTICS

Learner - Able to continue learning  and absorb 
experiences and knowledge and 
endeavor to stay current

Model - Able to exemplify model behaviors; 
model tolerance, global awareness and 
reflective  practice

Risk Taker - Able to take risks and surrenders 
oneself to students’ knowledge, able to 
trust his/her students

Visionary - Able to see across the disciplines and 
through the curricula

- Able to use energizing tools and web 
technologies

- Able to see ideas and use these in 
his/her classes

Teacher’s Skills
 Aspect of knowledge

- Teaching-learning theory
- Adult learning theory
- Instruction strategy
- Understanding of e-learning system
- Knowledge of subject
- Organization of content

 Aspects of attitude
- Communication
- Cooperation
- Open mind
- Spirit of professional
- Understanding of learners

 Aspects of technology
- Counseling/advice
- Media design
- Development of e-learning system
- Management of e-learning system
- Management of learning
- Data and information retrieval
- Use of information
- Use of computer software
- Evaluation
- Inspection
- Monitoring

Teacher’s Skills
 Aspects of technology

- Counseling/advice
- Media design
- Development of e-learning system
- Management of e-learning system
- Management of learning
- Data and information retrieval
- Use of information
- Use of computer software
- Evaluation
- Inspection
- Monitoring

Teacher’s Skills
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We need to invest in our faculty 
members....

Our faculty members are 
our most important resource...

Dimensions of FD

• As a teacher
• As a scholar and professional
• As a person

กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย 
มหาวิทยาลยสงขลานครนิทร

PSU-Teaching Professional Standards 
Framework (PSU-TPSF)
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ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ อ า จ า ร ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Teaching Professional 
Standards Framework : PSU – TPSF)  จัดทําขึ้น
เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียน
การสอน รองรับการผลิตบัณฑิตใหมีความเขมแข็งดาน
วิชาการ มีทักษะของการเปนพลเมืองโลกมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม สะทอนอัตลักษณความเปน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ความเปนสองวชิาชีพของอาจารยมหาวิทยาลัย
Dual Professionals

 สองวิชาชีพ คือ อาจารยมืออาชีพ (professional 
teacher) ระดับอุดมศึกษา และความเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา

 ทั้งสองวิชาชีพจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(continuous professional development)

ความกาวหนาดานวิชาการ
Academic Promotion

 ภารกิจหลัก: การสอน วิจัย บริการชุมชน และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 ความไมสมดุลของภารกิจหลักจะสงผลตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การทบทวนวรรณกรรม
 HE Academy (UK) - UKPSF
 Regional Pedagogical Centres for 

HE
 Australian Professional Standards 

for teacher
 Australian University Teaching 

Criteria and Standard Framework
 National Board for Professional 

Teaching Standards
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วัตถุประสงคของ PSU-TPSF
 สรางความเขาใจใหกับอาจารยเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย

ตองรูและสามารถทําไดเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา

 กําหนดระดับคุณภาพการสอนของอาจารย
 เปนขอมูลพื้นฐานในการใหการยอมรับหรือประกาศ

เกียรติคุณสําหรับอาจารยที่มีผลงานดีเดนดานการ
สอนและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

 เสริมสรางความเขมแข็งในการเตรียมอาจารยใหมี
ความสามารถในการสอนและสามารถพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องในดานการสอนและสนับสนันการ
เรียนรูของนักศึกษา

 เปนรากฐานสําหรับมหาวิทยาลัยในการวางแผน
พัฒนาอาจารยในดานการสอนและสนับสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษาอยางเปนระบบ

วัตถุประสงคของ PSU-TPSF

PSU-TPSF: Domains
K1. Teachers know their subject/content and 

how to teach them to their students
K2. Teachers know their students and how 

they learn

Professional Knowledge
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P1. Teachers design and plan effective learning 
activities

P2. Teachers teach and support student learning
P3. Teachers develop effective learning 
P4. Teachers assess and provide constructive 

feedback to student learning
P5. Teachers integrate research, scholarship and 

professional activities with teaching and in 
support of student learning

Professional Practices
V1. Teachers engage in continuing 

professional development in subjects and 
their pedagogy

V2. Teachers demonstrate professional and 
personal effectiveness

Professional Values

1 2 3 4

Levels
1: Fellow Teacher  
    ดรณุาจารย 
2: Professional Teacher 
    วิชชาจารย 
3: Scholarly Teacher 
    สามตัถยิาจารย 
4: Masterly Teacher  
    สิกขาจารย 

Fellow 
Teacher

Professional
Teacher

Scholarly
Teacher

Masterly
Teacher

Systematic
participation in 
teaching related 
professional 
development

Contribution and 
participation in 
professional 
development 
activities in 
discipline, faculty, 
university

Evidence of 
leadership and 
contribution in the 
provision of 
professional 
development of 
others

A sustained and 
successful 
commitment to, 
and engagement 
in, continuing 
professional 
development 
related to 
academic, 
institutional and/or 
other professional 
practice at 
inter/national level
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- ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2557 เห็นชอบในหลักการโดยให
จัดทํารายละเอียดสําหรับนําไปสูการปฏิบัติ

- ที่ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินงานของระบบ PSU-TPSF

- ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2558 เห็นชอบใหนําระบบ PSU-
TPSF สูการปฏิบัติ

ที่ประชุมคณบดีเห็นชอบใหนําระบบ PSU-TPSF 
สูการปฏิบัติ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ใหนําระบบ PSU-TPSF ไปใชในการพัฒนา
อาจารย ตั้งแตปงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) เปนตนไป

2. ใหนําระบบ PSU-TPSF ไปบูรณาการรวมกับ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตปงบประมาณ 
2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) เปนตนไป ทั้งนี้ ในชวง
กอนการบูรณาการใหมีการประเมินเพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมตอไป 

3. กําหนดระดับของอาจารยตามระบบ PSU-
TPSF และกําหนดคาตอบแทนแตละระดับ ดังนี้

   
4. ใหรองอธิการบดีฝายการศึกษาจัดทํา

รายละเอียด หลักเกณฑ และกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติการเขาสูตําแหนง

ระดับ คาตอบแทน 
(บาทตอเดอืน)

ดรุณาจารย 3,000
วิชชาจารย 5,600
สามัตถิยาจารย 8,000
สิกขาจารย 10,000

ขั้นตอนการพิจารณา
สงเอกสาร

หลักฐานที่การ
เจาหนาที่ของ

คณะ

เสนอความ
เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สงเอกสารและ
ชื่อผูทรง- 

คุณวุฒิไปยัง 
กบศ.

คณะกรรมการฯ 
รับเรื่องเขาสู
การประเมิน

แตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน

คณะกรรมการฯ
พิจารณาผล
การประเมิน 
และแจงผล
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• จั ด ทํ า คู มื อ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง  website      
http://www.psu.ac.th/psu-
tpsf/

• ชี้แจงและทําความเขาใจกับ
อาจารยแตละวิทยาเขต

• อบรมอาจารย เกี่ยวกับการ
เขียน teaching portfolio

การดําเนินงาน
• การตอบคําถามหรือขอสงสัยทาง e-mail และ website
• จัดทําแบบประเมินตางๆ ในลักษณะของ rubrics

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
       สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
       สมรรถนะดานเจตคติตอการเปนอาจารย
       การมีสวนรวมในการเปนกรรมการตางๆ
       การประเมินการเปน mentor/mentee

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน

การดําเนินงาน


