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ค�าน�า

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการด�าเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน 
การวิจยั การพฒันาหลกัสตูร และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการ 
พลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาทักษะ  
ความรู้ ความสามารถทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในศตวรรษที ่ 21  
(21st Century Skills) ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล และเพื่อการ
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท�าแนวทางการ 
ส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็น 
เคร่ืองมอื การพฒันาและการปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย 
4.0 การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบการพัฒนา 
อาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ โดยได้ให้ความส�าคญัในการมีส่วนร่วม 
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกแห่งในการเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพฒันาคณาจารย์ทางด้านการเรยีนการสอนเป็นระยะๆ 
ซึ่งจะสามารถท�าให้เห็นพัฒนาการของอาจารย์ได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี  
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาน�าไปใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนา 
รายละเอียดที่จะส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ตามความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป



 ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า แนวทาง
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศกึษาฉบบันี ้ จะเป็นจุดเปลีย่นท่ีส�าคญัในการส่งเสรมินโยบายการจัด 
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ 
ทางด้านการเรยีนการสอน ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพแล้ว ยังจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีคณาจารย์มีคุณภาพ สามารถเทียบเคียงได้กับอาจารย ์
มืออาชพีของสถาบนัอดุมศกึษาของต่างประเทศในยคุศตวรรษที ่21 ด้วย

                      
(นายสุภัทร จ�าปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์บัณฑิต 
ทิพากร) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดท�าแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและ 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา  อนกุรรมการและทีป่รกึษา
 (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ ประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองประธานอนุกรรมการ
4. ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ   อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์  อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์อานุภาพ เลขะกุล   อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  อนุกรรมการ
8. อาจารย์ชเนนทร์ มั่นคง    อนุกรรมการ
9.  อาจารย์กลางใจ สิทธิถาวร    อนุกรรมการ
10. ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา  อนุกรรมการ
 (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
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11. เจ้าหน้าที่ส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อนกุรรมการ 
        และเลขานกุาร
12. เจ้าหน้าท่ีส�านกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา   ผูช่้วยเลขานกุาร
13. เจ้าหน้าท่ีส�านกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา   ผูช่้วยเลขานกุาร

 นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณ 
แหล่งข้อมูลประกอบการจัดท�าแนวทางฯ ได้แก่   The UK Professional  
Standards Framework ของสหราชอาณาจกัร Australian  Professional 
Standards for Teachers ของประเทศออสเตรเลยี KMUTT Professional 
Standards Framework for teaching and supporting learning 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PSU Teaching 
Professional Standards Framework ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
และสรุปผลการเสนอแนะข้อคดิเหน็จากการประชมุเชิงปฏบิตักิาร 4 ภาค 
ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards 
Framework” ในระหว่างวันที ่28 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558
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บทน�า

 การส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเกิด 
ขึน้มานานแล้วในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสหภาพยโุรป ซึง่เป็น 
ที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาช้ันน�าของโลกเป็นจ�านวนมาก ในการจัดท�า 
แนวทางการส่งเสริมฯ นี้ จึงศึกษาจากประสบการณ์การน�าไปใช้ของ 
สหราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนจากสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยบางแห่งที่ได้มีการริเริ่มน�าไปจัดท�าเป็นแนวทาง 
การพฒันาศกัยภาพอาจารย์ของตน การจดัท�าแนวทางการส่งเสรมิคุณภาพ
การจัดการศกึษาของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาจึงเป็นจุดเปลีย่นส�าคญั  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยที่สอดคล้องกับทักษะ 
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) และแนวคดิการศกึษาไทย 4.0 
(Education 4.0) ประกอบกับปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์ 
รุ ่นใหม่เป็นจ�านวนมาก  จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มเีทคนิค แนวทาง และวิธีการในการจดัการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม  
เป็นอาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตาม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม
 ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ เป็นเพียงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบัน 
อดุมศกึษาน�าไปเป็นแนวทางหรอืแบบอย่างในการพฒันาอาจารย์ทีเ่หมาะสม 
และสอดคล้องกบัปรชัญา วตัถปุระสงค์ และบรบิทของแต่ละสถาบนัต่อไป
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การด�าเนินการ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
ศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ 
ผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจดั 
การเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ 
ผลติบณัฑติทีมี่คณุภาพและได้มาตรฐานทีเ่ทยีบเคยีงกนัได้ท้ังในระดบัชาติ
และระดับสากล 
 เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการท่ีมุ่งเป้าหมายไปสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดังกล่าว และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงได้ก�าหนดองค์ประกอบ
และสิ่งที่ควรค�านึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่ความส�าเร็จ 
ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิการออกแบบหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์
การสอน และการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนของอาจารย์ เป็นต้น 
ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ด�าเนนิการโครงการต่างๆ เพือ่
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตดิงักล่าว ทัง้ในส่วนของการด�าเนินการโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเอง และการด�าเนนิโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
 ในปี พ.ศ. 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด�าเนิน
โครงการความร่วมมือกับสหภาพยโุรป (EU) ในโครงการ “TQF and  
the Development of Professional Standards Framework” โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบัน 
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อุดมศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา ด้าน 
การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และทัศนคติที่ดีงาม 
ในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ  โดยสหภาพยุโรปได้มอบหมายให้  
Mr. Gerard Madill ผู ้เช่ียวชาญจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมใน
โครงการดงักล่าว และได้จดัประชุมเชิงปฏิบตักิารให้แก่สถาบนัอุดมศกึษา 
ใน 4 ภมูภิาค มผีูบ้ริหารและคณาจารย์จากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 800 คน ท่ีประชุมได้ศึกษาประสบการณ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป เรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชพี
ของสหราชอาณาจกัร (The United Kingdom Professional Standards 
Framework; UKPSF) และได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
ในบริบทของอุดมศึกษาไทย 
 จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท�ากรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพที่เป็นกรอบกลางเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพตามบริบทของตนเอง 
ด้วยความสมัครใจ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�า 
(ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของไทย เสนอคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและติดตามการด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ชื่อว่ากรอบมาตรฐาน
อาจารย์ด้านการจดัการเรยีนการสอน และเหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะท�างาน
เพื่อน�าข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาขยายผลและจัดท�าเป็น
แนวทางอย่างเป็นรูปธรรม
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 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมต ิ
ให้ความเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตว่า การก�าหนดเป็นกรอบมาตรฐาน 
อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการจัดท�ามาตรฐานที่มา 
ก�ากับการท�างาน หรือเป็นหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะมากเกินไป  
การพิจารณาสมรรถนะของอาจารย์ควรพิจารณาในภาพรวม เป็นการ 
ส ่งเสริมและสนับสนุน และควรเป็นเพียงแนวทางการส่งเสริมให้
อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
การท�าหน้าที่อาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า
จะต้องก�าหนดเป็นมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ฯ จึงเห็นควรให้มีการ 
ปรบัเปลีย่นชื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ความเห็นชอบการจัดท�าแนวทาง 
การส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
จัดท�าแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ด�าเนินการจัดท�าแนวทางฯ 
ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการจัดท�าแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพ
การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ในสถาบนัอดุมศกึษา ได้ด�าเนนิการโดยการศึกษาแนวคิดของ The UK 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจกัร 
และ Australian Professional Standards for Teachers ของประเทศ
ออสเตรเลีย ตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาอาจารย์
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุตีามแนวคิด ของ UKPSF 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพฒันาตามแนวคดิของ Australian 
Professional Standards for Teachers 
 UKPSF ก�าหนดมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพไว้ 3 ด้าน คอื Areas 
of Activity, Knowledge และ Professional Values และมีระดับ
ของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Associate Fellow, Fellow, 
Senior Fellow และ Principal Fellow ซึ่งสอดคล้องและมีแนว 
ความคดิใกล้เคยีงกบั Australian Professional Standards for Teachers  
ที่ก�าหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพไว้ 3 ด้าน คือ Professional 
Knowledge, Professional Practice และ Professional Engagement 
โดยมรีะดบัมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดบั คอื Graduate, Proficient, Highly 
Accomplished และ Lead 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดท�า KMUTT 
Professional Standards Framework for teaching and supporting 
learning เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์โดยศึกษาจากแนว 
ความคิดของ UKPSF ซึ่งก�าหนดให้มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน 
คือ Core Knowledge, Areas of Activity และ Professional Values 
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และมีระดบัของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดบั คอื Beginner, Competent, 
Proficient และ Mastery ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด 
ท�า PSU Teaching Professional Standards Framework โดยศึกษา
จากแนวความคดิของ Australian Professional Standards for Teachers 
โดยก�าหนดให้มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน คือ Professional 
Knowledge, Professional Practices, และ Professional Values 
และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Fellow Teacher  
(ดรณุาจารย์), Professional Teacher (วชิชาจารย์), Scholarly Teacher 
(สามัตถิยาจารย์) และ Masterly Teacher (สิกขาจารย์) 
 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ศึกษาแนวคิดจากของ
สหราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประสบการณ์
การริเริ่มน�าไปใช้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าไปสู่การจัดโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ เร่ือง “TQF and the Development of Professional  
Standards Framework” ในระหว่างวันที ่28 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558  
โดยความร่วมมือกบัสหภาพยโุรปในการส่งผู้เช่ียวชาญมาเข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
เป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวทาง 
ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 4 ภาค ท่ีประชุมได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง และได้ข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส�าคัญส่วนหนึ่งในการจัดท�าแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยก�าหนดให้ 
มี 3 องค์ประกอบคือ ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ด้านสมรรถนะ 
(Competencies) และด้านค่านิยม (Values) และมีระดับคุณภาพ 
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การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  
ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสากลดังกล่าว 
ข้างต้น และจะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารย์ในสถาบนั
อุดมศึกษาต่อไป
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แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบนัอดุมศกึษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ในสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาตนเองให้มสีมรรถนะและประสทิธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน จ�านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
 1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน
 1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที ่2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มติ ิคอื
 2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน
 2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้
ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
 3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
 3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 
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 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น 
ก�าหนดให้มีระดับของคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ จ�านวน 4 ระดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยใน 4 ระดับ มีดังนี้

ระดับท่ี 1 
 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้  
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบ
กิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค�านึงถึง 
ผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน น�าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เปิดใจรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 

ระดับท่ี 2 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึก
ในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่าง
สม�า่เสมอ มคีวามรูค้วามเข้าใจในศาสตร์การเรยีนรู ้สามารถจัดการเรยีนรู้ 
ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผู้เรยีน ก�ากบัดูแลและตดิตามผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบ ให้ค�าปรึกษาช้ีแนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
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ระดับท่ี 3 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ทีเ่ชีย่วชาญ 
ในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
น�าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและ 
ผู ้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู ้  และนโยบายด้าน 
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

ระดับท่ี 4 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น�า 
ในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้น�าเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ 
 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบ
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

1. องค์ความรู้ (Knowledge)

1.1 ความรู้ในศาสตร์  
สาขาวิชาของตน 

• อธิบายแนวคิด และหลักการส�าคัญ  
ของเนื้อหา/เรื่อง/วิชาที่สอน พร้อมทั้ง
การประยุกต์ใช้

• จัดล�าดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอน 
ได้อย่างเป็นระบบ

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1 

• ติดตามองค์ความรู้ที ่
ทันสมัย วิเคราะห์และ
น�ามาใช้อย่างเหมาะสม 

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 2

• ประเมินแนวคิด หลัก
การส�าคัญในศาสตร์ที่
สอน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ 

• บูรณาการความรู้ของ
ศาสตร์ทีส่อนกบัศาสตร์
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง

• มคีวามรูค้วามสามารถ
ระดับที่ 3

• สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
• คาดการณ์หรือ

ประเมินทิศทางความ
ก้าวหน้าของศาสตร์ 

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอน
และการเรียนรู้ 

• อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้ และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้

• ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
• เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องต้น         

ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ 

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1

• วิเคราะห์ภูมิหลังและ
ศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อน�าไปออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้

• เลือกวิธีจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ และกลุ่มผู้เรียน

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดศาสตร ์
การสอนและการเรียนรู้
ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 2

• ประเมินวิธีจัดการ
เรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล 

• บูรณาการการจัด 
การเรียนการสอน
ระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 3

• สร้างความรู้/ 
นวัตกรรม ในศาสตร์
การสอน และการ
จัดการการเรียนรู้ หรือ

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดศาสตร์
การสอนและการ
เรียนรู้ให้กับอาจารย์
ภายนอกองค์กรได้ 
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
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• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1 

• ติดตามองค์ความรู้ที ่
ทันสมัย วิเคราะห์และ
น�ามาใช้อย่างเหมาะสม 

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
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ผลการเรียนรู้ 
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เพื่อน�าไปออกแบบ
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ระดับที่ 3
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- 16 -

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2. สมรรถนะ (Competencies)

2.1 ออกแบบและวางแผน
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยี 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

• ประสานงานกับผู้สอนร่วมในรายวิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวน
เนื้อหาที่สอนร่วมกัน 

• น�าผลการประเมนิโดยผูเ้รยีนมาใช้ในการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• พัฒนารูปแบบ 

การเรียนรู้ 
• มีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาการออกแบบ 
การเรียนรู้ร่วมกับ 

  เพื่อนอาจารย์ในสาขา 
  วิชา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการออกแบบ
การเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อนอาจารย์ในต่าง
สาขาวิชา ในศาสตร์
เดียวกัน หรือ

• เป็นวิทยากรในด้าน
การออกแบบกิจกรรม
และเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ในต่างสาขา
วิชา ในศาสตร์เดียวกัน 
หรือ

• สถาบันอื่นน�ารูปแบบ
การเรียนรู้ที่ได้พัฒนา
ขึ้นไปใช้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าการออกแบบ

การเรียนรู้ในต่าง
ศาสตร์

• เป็นวิทยากรในด้าน
การออกแบบกจิกรรม
และเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ในต่างศาสตร์
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
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  วิชา
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.2 ด�าเนินกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

• จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

• จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน

• ประสานงานการจัดรูปแบบการเรียนรู้
กับผู้สอนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

• พิจารณาน�าผลการประเมินจากเพื่อน
อาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• ก�ากับดูแลและติดตาม

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ

• ใช้นวัตกรรมหรือความ
คิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• น�าผลงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�า หรือผู้สร้าง

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

• ผลักดันให้เกิด
นโยบายหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรที ่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

•  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการ 
 มีส่วนร่วมจากผู้เรียน

•  ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนา  
 ทักษะชีวิตและการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• จัดบรรยากาศการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน

• วินิจฉัยปัญหาของ 
ผู้เรียน และช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2   
จัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์จริงหรือ

  พื้นที่จริง 
• ริเริ่มการเปลี่ยน 

แปลงการจัด
  บรรยากาศการเรียนรู้
  ในระดับหลักสูตร 

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าในการก�าหนด

นโยบายการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้

  ในระดับองค์กร หรือ
• เป็นที่ปรึกษาในการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อ
การพฒันาบรรยากาศ
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.2 ด�าเนินกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

• จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

• จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน

• ประสานงานการจัดรูปแบบการเรียนรู้
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อาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• ก�ากับดูแลและติดตาม

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ

• ใช้นวัตกรรมหรือความ
คิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• น�าผลงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�า หรือผู้สร้าง

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

• ผลักดันให้เกิด
นโยบายหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรที ่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

•  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการ 
 มีส่วนร่วมจากผู้เรียน

•  ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนา  
 ทักษะชีวิตและการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• จัดบรรยากาศการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน

• วินิจฉัยปัญหาของ 
ผู้เรียน และช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2   
จัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์จริงหรือ

  พื้นที่จริง 
• ริเริ่มการเปลี่ยน 

แปลงการจัด
  บรรยากาศการเรียนรู้
  ในระดับหลักสูตร 

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าในการก�าหนด

นโยบายการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้

  ในระดับองค์กร หรือ
• เป็นที่ปรึกษาในการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อ
การพฒันาบรรยากาศ
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.4 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อม
ทั้งสามารถให้ข้อมูล 
ป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

• ออกแบบการวัดและประเมินผล
  ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
• ประเมินความก้าวหน้า 
  (formative) และประเมิน
  ผลสัมฤทธิ์ (summative) 
  ของผู้เรียน 
• ก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่
  ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูล
  ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• วัดและประเมินผลโดย

ใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
การพัฒนาผลการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• ประเมินวิธีการวัดและ

ประเมินผลเพื่อน�ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

• เป็นผู้น�าในการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับ
หลักสูตร

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับ
องค์กร หรือ

• ให้ค�าปรึกษาในการ
ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.4 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อม
ทั้งสามารถให้ข้อมูล 
ป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

• ออกแบบการวัดและประเมินผล
  ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
• ประเมินความก้าวหน้า 
  (formative) และประเมิน
  ผลสัมฤทธิ์ (summative) 
  ของผู้เรียน 
• ก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่
  ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูล
  ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• วัดและประเมินผลโดย

ใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
การพัฒนาผลการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• ประเมินวิธีการวัดและ

ประเมินผลเพื่อน�ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

• เป็นผู้น�าในการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับ
หลักสูตร

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับ
องค์กร หรือ

• ให้ค�าปรึกษาในการ
ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

3. ค่านิยม (Values)

3.1 คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 

      และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

• รบัฟังเสยีงสะท้อนจากผูเ้รยีน และน�ามา  
พัฒนาตนเอง 

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร 

• รับฟังความคิดเห็นจาก
  ผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อน�ามา
  พัฒนาตนเอง

• มีคุณลักษณะระดับที่ 2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้น�า

ในการพัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ในองค์กร 
ในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วมและอุทิศ

ตนให้กับการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์
ภายนอกองค์กร หรือ

• เป็นผู้ชี้น�าเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ในระดับประเทศ

3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและให้เกิด 
การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้น�า

เชิงนโยบายด้านจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วม อุทิศตน 

และเป็นแบบอย่าง 
ให้กับการพัฒนา

  จรรยาบรรณแห่ง
  วิชาชีพอาจารย์ทั้ง
  ภายในและภายนอก
  องค์กร
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

3. ค่านิยม (Values)

3.1 คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 

      และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

• รบัฟังเสยีงสะท้อนจากผูเ้รยีน และน�ามา  
พัฒนาตนเอง 

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร 

• รับฟังความคิดเห็นจาก
  ผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อน�ามา
  พัฒนาตนเอง

• มีคุณลักษณะระดับที่ 2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้น�า

ในการพัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ในองค์กร 
ในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วมและอุทิศ

ตนให้กับการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์
ภายนอกองค์กร หรือ

• เป็นผู้ชี้น�าเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ในระดับประเทศ

3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและให้เกิด 
การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร

• มคีณุลักษณะระดบัที ่2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้น�า

เชิงนโยบายด้านจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วม อุทิศตน 

และเป็นแบบอย่าง 
ให้กับการพัฒนา

  จรรยาบรรณแห่ง
  วิชาชีพอาจารย์ทั้ง
  ภายในและภายนอก
  องค์กร
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เอกสารอ้างอิง

 1. The UK Professional Standards Framework ของ 
สหราชอาณาจกัร 

 2. Australian Professional Standards for Teachers ของ 
ประเทศออสเตรเลีย 

 3. KMUTT Professional Standards Framework for teaching 
and supporting learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 4. PSU Teaching Professional Standards Framework ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข้อเสนอแนะการน�าแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

 1. สถาบนัอุดมศกึษาน�าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีน
การสอน โดย

  1.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนสู ่
  อาจารย์มืออาชีพ

  1.2 ใช้ประกอบการบริหารบุคลากรสายวิชาการ เช่นการ 
  ประเมินการปฏบิตังิานของอาจารย์ การสร้างเส้นทางความ 
  ก้าวหน้า (career path) 

  1.3 ด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษา

 2. ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีหน่วยงานกลาง
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้และส่งเสริมการน�า
แนวทางนี้ไปใช้ให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ ส�านัก
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ร่วมมือกับสมาคม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (Professional and Organizational 
Development Network of Thailand Higher Education) 
หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า ควอท : ThaiPOD Network จัด
หลกัสูตรฝึกอบรม การสร้างหน่วยงานพฒันาอาจารย์ในสถาบนั
อุดมศึกษา เป็นต้น
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 3. ใช้อ้างอิงเพื่อให้เกิดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ทั่วทั้งองค์กรและประเทศ เช่น

  3.1 ในการก�าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  3.2 ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบ 

  คณุภาพของการประกนัคณุภาพการศกึษาระดับหลกัสตูร
  3.3 ในการประเมนิผลการสอนในการขอต�าแหน่งทางวชิาการ  

  เป็นต้น
 4. มีการติดตามและประเมินผลการน�าแนวทางนี้ไปใช้ 



- 28 -

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�ã¹Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ÊÓ¹Ñ¡ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

328 ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10400
â·Ã. 66 (2) 610 5372 â·ÃÊÒÃ 66 (2) 354 5530, 66 (2) 354 5491

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm ÊÓ¹Ñ¡ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ


