แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คานา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดาเนินการ
ในช่วงทีส่ ถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกกาลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถที่จาเป็ นต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล และเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือ การพัฒนาและการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ
โดยได้ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา
ทุก แห่ ง ในการเข้าร่ วมประชุมหารื อและให้ ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการพั ฒนาคณาจารย์ ทางด้านการเรียนการสอน
เป็นระยะๆ ซึ่งจะสามารถทาให้เห็นพัฒนาการของอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปใช้ เ ป็ น หลั ก คิ ด ในการพั ฒ นารายละเอี ย ดที่ จ ะส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของคณาจารย์ ต ามความต้ อ งการ ของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพแล้ว ยังจะเป็นรางวั ลแห่งความภาคภูมิใจของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณาจารย์ มีคุณภาพ สามารถ
เทียบเคียงได้กับอาจารย์มืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
แนวทางการส่งเสริม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานี้ สาเร็จได้
ด้ว ยความอนุ เคราะห์ ของท่ านรองเลขาธิก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (รองศาสตราจารย์ บั ณ ฑิ ต ทิ พ ากร)
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา และเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดทาแนวทางการส่งเสริม สมรรถนะและประสิทธภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
3. รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข
4. ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
5. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
6. รองศาสตราจารย์อานุภาพ เลขะกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
8. อาจารย์ชเนนทร์ มั่นคง
9. อาจารย์กลางใจ สิทธิถาวร
10. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
11. เจ้าหน้าที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
12. เจ้าหน้าที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
13. เจ้าหน้าที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

อนุกรรมการและที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาขอขอบคุ ณ แหล่ งข้อ มู ล ประกอบการจั ดท า
แนวทางฯ ได้ แก่ UK Professional Standard Framework ของสหราชอาณาจั กร Australian Professional Standard
for Teachers ของป ระเท ศออสเตรเลี ย KMUTT Professional Standards Framework for teaching and
supporting learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี PSU Teaching Professional Standards
Framework ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสรุปผลการเสนอแนะข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค
ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards Framework” ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 22
พฤษภาคม 2558
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บทนา
การส่ งเสริ มให้ อาจารย์ มี คุ ณ ภาพในการจั ดการเรี ยนการสอนเกิ ดขึ้ นมานานแล้ วในต่ างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของโลกเป็นจานวนมาก ในการจัดทาแนวทาง
การส่งเสริมฯ นี้ จึงศึกษาจากประสบการณ์การนาไปใช้ ของสหราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจน
จากสถาบันอุดมศึกษาของไทยบางแห่งที่ได้มีการริเริ่มนาไปจัดทาเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของตน
การจัดทาแนวทางการส่งเสริม คุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills)
และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) ประกอบกับปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์รุ่นใหม่เป็นจานวนมาก
จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเทคนิค แนวทาง และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เป็นอาจารย์
มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริม คุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานี้ เป็นเพียง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานาไปเป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และบริบทของแต่ละสถาบันต่อไป
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การดาเนินการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน และใช้
เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหรือ ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร การจัดการเรียนการสอน และพั ฒ นาคุณภาพการจัดการศึ กษา
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเป้าหมายใปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าว และนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงได้กาหนดองค์ประกอบและสิ่งที่ควร
คานึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่ความสาเร็จที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนของอาจารย์ เป็ นต้ น ซึ่ งส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ดาเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ทั้งในส่วนของการดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอง และการดาเนิน
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนิน โครงการความร่วมมือกับสหภาพ
ยุ โรป (EU) ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards Framework” โดยมี วัตถุ ประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา
ด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และทัศนคติที่ดีงามในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยสหภาพยุโรป
ได้มอบหมายให้ Mr. Gerard Madill ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว และได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันอุดมศึกษาใน 4 ภูมิภาค มีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
ประชุมรวมประมาณ 800 คน ที่ประชุมได้ศึกษาประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป เรื่องกรอบมาตรฐาน
อาจารย์ มื ออาชี พ ของสหราชอาณาจั กร (United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF) และได้
ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในบริบท
ของอุดมศึกษาไทย
จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดทากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพที่เป็นกรอบกลางเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจได้มีแนวทางในการพัฒนากรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพตามบริบทของตนเองด้วยความสมัครใจ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทา
(ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของไทย เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบในหลั กการ โดยให้ ชื่อ ว่ากรอบมาตรฐานอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และเห็ น ชอบให้ แต่งตั้ ง
คณะทางานเพื่อนาข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาขยายผลและจัดทาเป็นแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม
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คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตว่าการกาหนดเป็นกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนจะเป็ นการจั ดท ามาตรฐานที่ มาก ากั บการท างาน หรือเป็ นหลั กเกณฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะมากเกิ น ไป
การพิจารณาสมรรถนะของอาจารย์ควรพิจารณาในภาพรวม เป็นการส่งเสริ มและสนับสนุน และควรเป็นเพียงแนวทาง
การส่งเสริมให้อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การทาหน้าที่อาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่าจะต้องกาหนดเป็น
มาตรฐานหรื อกฎเกณฑ์ ฯ จึ งเห็ นควรให้ มี การปรับเปลี่ ยนชื่อ เป็ น แนวทางการส่ งเสริม สมรรถนะและประสิ ท ธิภ าพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ ให้
ความเห็นชอบการจัดทาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบั น อุ ดมศึก ษา และแต่งตั้งคณะอนุ ก รรมการจัด ท าแนวทางการส่ งเสริมสมรรถนะและประสิ ท ธิภ าพการจั ด
การเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการจัดทาแนวทางฯ ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้ดาเนินการ
โดยการศึกษาแนวคิดของ UK Professional Standard Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร และ Australian
Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลี ย ตลอดจนการศึก ษาจากประสบการณ์ การพั ฒ นา
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามแนวคิด ของ UKPSF และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึง่ พัฒนาตามแนวคิดของ Australian Professional Standard for Teachers
UKPSF ก าหนดมาตรฐานอาจารย์ มื อ อาชี พ ไว้ 3 ด้ า น คื อ Areas Activity, Knowledge และ
Professional Value และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และ
Principal Fellow ซึ่ งสอดคล้ อ งและมี แ นวความคิ ด ใกล้ เคี ยงกั บ Australian Professional Standard for Teachers
ที่ ก าหนดมาตรฐานอาจารย์ มื อ อาชี พ ไว้ 3 ด้ า น คื อ Professional Knowledge, Professional Practice และ
Profession Engagement โด ย มี ร ะ ดั บ ม าต รฐ าน อ าจ าร ย์ 4 ร ะ ดั บ คื อ Graduate, Proficient, Highly
Accomplished และ Lead
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ จั ด ท า KMUTT Professional Standards
Framework for teaching and supporting learning เพื่ อ เป็ น กรอบในการพั ฒ นาอาจารย์ โ ดยศึ ก ษาจาก
แนวความคิ ด ของ UKPSF ซึ่งก าหนดให้ มี ม าตรฐานอาจารย์มื ออาชี พ 3 ด้ าน คื อ Core Knowledge, Areas of
Activity, และ Professional Values และมี ระดั บ ของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดั บ คื อ Beginner, Competent,
Proficient และ Mastery สาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทา PSU Teaching Professional Standards
Framework โดยศึ ก ษาจากแนวความคิ ด ของ Australian Professional Standard for Teachers โดยก าหนดให้ มี
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน คือ Professional Knowledge, Professional Practices , และ Professional
Values และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Fellow Teacher (ดรุณาจารย์), Professional Teacher
(วิชชาจารย์), Scholarly Teacher (สามัตถิยา-จารย์) และ Masterly Teacher (สิกขาจารย์)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ศึกษาแนวคิดจากของสหราชอาณาจักร และของประเทศ
ออสเตรเลี ย รวมทั้ ง ประสบการณ์ ก ารริ เริ่ ม น าไปใช้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาไปสู่การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง“TQF and the Development of
Professional Standards Framework” ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558 โดยความร่วมมือกับสหภาพ
ยุโรปในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
เป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง และได้ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สาคัญส่วนหนึ่งในการจัดทาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกาหนดให้มี 3 องค์ประกอบคือ ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ด้านสมรรถนะ
(Competencies) และด้านค่านิยม (Values) และมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสากลดังกล่าวข้างต้น และจะสามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางการส่ งเสริมคุณภาพการจั ดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสาบั นอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน จานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 ธารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น กาหนดให้ มีระดับของคุณ ภาพของแต่ล ะ
องค์ประกอบ จานวน 4 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใน 4 ระดับ
มีดังนี้
ระดับที่ 1
เป็ น ผู้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ของตนและประยุ ก ต์ใช้ ได้ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจในศาสตร์
การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยคานึงถึงผู้เรียนและ
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อการเรีย นรู้ สามารถวัดและประเมิ นผลการเรีย นรู้ของผู้ เรียนนาผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพั ฒนา
การจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ขององค์กร
ระดับที่ 2
เป็ น ผู้มี คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ ที่ 1 ที่มีความรู้ลึ กในศาสตร์ของตน และติดตาม
ความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คาปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อน
อาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร
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ระดับที่ 3
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ ที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับ
องค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ระดับที่ 4
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ ที่ 3 ที่เป็นผู้นาในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
กลยุ ท ธ์ในการพั ฒ นาองค์ค วามรู้ และการจัด การเรียนรู้ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ เป็ น ผู้ น าเชิ งนโยบายด้ าน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

10

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับ 1

ระดับ 2

1. องค์ความรู้ (Knowledge)
1.1 องค์ความรู้ในศาสตร์
 อธิบายแนวคิด และ
 มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาของตน
หลักการสาคัญ ของเนื้อหา/
ระดับ 1
เรื่อง/วิชาที่สอน พร้อมทั้ง  ติดตามองค์ความรู้ที่
การประยุกต์ใช้
ทันสมัย วิเคราะห์และ
นามาใช้อย่างเหมาะสม
 จัดลาดับและเชื่อมโยง
หัวข้อที่สอนได้อย่างเป็น
 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ และ
ระบบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เพื่อนอาจารย์ได้
1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอน  อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้  มีความรู้ความสามารถ
และการเรียนรู้
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ระดับ 1
เรียนรู้ได้
 วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพ
ของผู้เรียนเพื่อนาไปออกแบบ
 ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ
กระบวนการเรียนรู้
 เลือกวิธีวัดและประเมินผล  เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ที่
เบื้องต้น ที่สอดคล้องกับ
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และผล
และกลุ่มผู้เรียน
การเรียนรู้
 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ และ
ถ่ายทอดศาสตร์การสอน
และการเรียนรู้ให้แก่เพื่อน
อาจารย์ได้

ระดับ 3

ระดับ 4

 มีความรู้ความสามารถระดับ 2  มีความรู้ความสามารถระดับ 3
 ประเมินแนวคิด หลักการ
 สร้างองค์ความรู้ใหม่
สาคัญในศาสตร์ที่สอน เพื่อ
 คาดการณ์หรือประเมินทิศทาง
เป็นแนวทางในการสร้างองค์
ความก้าวหน้าของศาสตร์
ความรู้ใหม่
 บูรณาการความรู้ของศาสตร์ที่
สอนกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 มีความรู้ความสามารถระดับ 2  มีความรู้ความสามารถระดับ 3
 ประเมินวิธีจัดการเรียนรู้
 สร้างความรู้/ นวัตกรรม ใน
และการวัดและประเมินผล
ศาสตร์การสอน และการ
จัดการการเรียนรู้ หรือ
 บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนระหว่างวิชา/ศาสตร์  ให้คาปรึกษา ชี้แนะ และ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและ
การเรียนรู้ให้กับอาจารย์
ภายนอกองค์กรได้
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ระดับ 1

ระดับ 2

2. สมรรถนะ (Competencies)
2.1 ออกแบบและวางแผนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


ออกแบบกิจกรรม และใช้  มีสมรรถนะระดับ 1
เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่
 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
ประสานงานกับผู้สอนร่วมใน ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนอาจารย์ในสาขาวิชา
และทบทวนเนื้อหาที่สอน
ร่วมกัน
 นาผลการประเมินโดยผู้เรียน
มาใช้ในการพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้

2.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  มีสมรรถนะระดับ 1
เป็นศูนย์กลาง
 กากับดูแลและติดตามผล
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เป็นระบบ
ระดับของผู้เรียน
 ใช้นวัตกรรมหรือความคิด
 ประสานงานการจัดรูปแบบ
สร้างสรรค์ในการจัดการ
การเรียนรู้กับผู้สอนร่วม
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 พิจารณานาผลการประเมิน
จากเพื่อนอาจารย์มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
 ใช้ทรัพยากรและสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้

ระดับ 3

ระดับ 4

 มีสมรรถนะระดับ 2
 มีสมรรถนะระดับ 3
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ  เป็นผู้นาการออกแบบการ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับ
เรียนรู้ในต่างศาสตร์
เพื่อนอาจารย์ในต่างสาขาวิชา  เป็นวิทยากรในด้านการ
ในศาสตร์เดียวกัน หรือ
ออกแบบกิจกรรมและ
 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ในต่าง
กิจกรรมและเทคโนโลยีการ
ศาสตร์
เรียนรู้ในต่างสาขาวิชา
ในศาสตร์เดียวกัน หรือ
 สถาบันอื่นนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้
 มีสมรรถนะระดับ 2
 มีสมรรถนะระดับ 3
 นาผลงานการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นผู้นา หรือผู้สร้างนวัตกรรม
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
 ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือ
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียน

ระดับ 1
ระดับ 2
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้
 มีสมรรถนะระดับ 1
โดยการมีสว่ นร่วมจากผูเ้ รียน  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
 ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
ในการพัฒนาทักษะชีวิต
 วินจิ ฉัยปัญหาของผู้เรียน
และการเรียนรู้
และช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา

2.4 วัดและประเมินผลการ
 ออกแบบการวัดและประเมินผล
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้ง
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
 ประเมินความก้าวหน้า
สร้างสรรค์
(formative) และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ (summative)
ของผู้เรียน
 กาหนดเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
3. ค่านิยม (Values)
3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ และการพัฒนา
ในเรื่องการจัดการเรียนรู้
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
และการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
 รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน
และนามาพัฒนาตนเอง

 มีสมรรถนะระดับ 1
 วัดและประเมินผลโดยใช้
วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการพัฒนา
ผลการเรียนรู้

 มีคุณลักษณะระดับ 1
 มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ในองค์กร
 รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อนามา
พัฒนาตนเอง

ระดับ 3
ระดับ 4
 มีสมรรถนะระดับ 2จัดการ  มีสมรรถนะระดับ 3
เรียนรู้ในสถานการณ์จริงหรือ  เป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย
พื้นที่จริง
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการจัด
ในระดับองค์กร หรือ
บรรยากาศการเรียนรู้
 เป็นที่ปรึกษาในการกาหนด
ในระดับหลักสูตร
นโยบายเพื่อการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนรู้
 มีสมรรถนะระดับ 2
 มีสมรรถนะระดับ 3
 ประเมินวิธีการวัดและ
 เป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย
ประเมินผลเพื่อนามา
การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เรียนรู้ในระดับองค์กร หรือ
 เป็นผู้นาในการออกแบบการ  ให้คาปรึกษาในการกาหนด
วัดและประเมินผลในระดับ
นโยบายการวัดและประเมินผล
หลักสูตร
การเรียนรู้

 มีคุณลักษณะระดับ 2
 เป็นพี่เลี้ยง และผู้นาในการ
พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ใน
องค์กรในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 มีคุณลักษณะระดับ 3
 มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับ
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ภายนอกองค์กร หรือ
 เป็นผู้ชี้นาเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ในระดับประเทศ
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ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
3.2 ธารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่ง  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 มีคุณลักษณะระดับ 1
 มีคุณลักษณะระดับ 2
วิชาชีพอาจารย์
แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้  เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้นาเชิง
เกิดความเข้าใจและให้เกิด
นโยบายด้านจรรยาบรรณ
การปฏิบัติตาม
แห่งวิชาชีพอาจารย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ในองค์กร

ระดับ 4
 มีคุณลักษณะระดับ 3
 มีส่วนร่วม อุทิศตน และเป็น
แบบอย่างให้กับการพัฒนา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
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เอกสารอ้างอิง
1. UK Professional Standard Framework ของสหราชอาณาจักร
2. Australian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลีย
3. KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting learning
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. PSU Teaching Professional Standards Framework ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อเสนอแนะการนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
1. สถาบันอุดมศึกษานาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
1.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ
1.2 ใช้ประกอบการบริหารบุคลากรสายวิชาการการ เช่นการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path)
1.3 ด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษา
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้
และส่งเสริมการนาแนวทางนี้ไปใช้ให้เกิ ดความพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Professional and
Organizational Development Network of Thailand Higher Education) หรื อ ที่ เ รี ย กโดยย่ อ ว่ า ควอท :
Thai POD Network จัดหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหน่วยงานพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
3. ใช้อ้างอิงเพื่อให้เกิดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กรและประเทศ เช่น
3.1 ในการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบคุณภาพของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
3.3 ในการประเมินผลการสอนในการขอตาแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
4. มีการติดตามและประเมินผลการนาแนวทางนี้ไปใช้

