โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(THAILAND-PSF)
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามภารกิจหลักของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ การศึกษายุค Thailand 4.0 ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษา
ในสถาบั น อุดมศึก ษาเป็ น อย่ า งมาก บุ คลากรที่เกี่ยวข้ องในการจัด การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สอนต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ก้าวทัน กับ ความความเปลี่ ย นแปลงในทุกด้านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ และมี
คุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้และดารงอยู่ได้ในสังคมแห่งการแข่งขันทั้ง ในระดับ
ภู มิ ภ าคและระดั บ สากล เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วไปสู่ ประเทศไทย 4.0 และพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญมากกว่าการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา บทบาทที่สาคัญคือการเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกล สามารถปรับประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึก ษาในการบริหาร
จั ด การและการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการเป็ น
นักออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน ในการนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานกลางในการกากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
การจั ดการเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณภาพ มีความตระหนั ก ถึงความส าคัญ ในการนาเสนอรูป แบบการเรี ย นรู้
ที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยได้ประกาศ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” และนาไปสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนให้สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุ ดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“วิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(THAILAND-PSF)” ขึ้น เพื่อ สร้ างความเข้าใจให้ อาจารย์ ที่ผ่ านการอบรมหลั กสู ตร วิทยากรแกนนาด้าน
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ประเทศอั ง กฤษ ในการ น าไปพั ฒ นาอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) และสามารถทาหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนาในการถ่ายทอด
ความรู้ กระบวนการพัฒ นาการเรี ย นการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรี ยนการสอน และปรับปรุงเทคนิ ค
การเรี ย นการสอนให้ ก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกและเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ให้ อ าจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (THAILAND-PSF) รวมทั้ ง สามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น
(assessor) เพื่อรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน UKPSF ในการนาไปพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตาม
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)
2. เพื่อสร้ างวิทยากรแกนน าที่จะสามารถพัฒ นาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ มีสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอน และเป็นผู้ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)
3. เพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ระหว่างอาจารย์ที่ผ่ านการรับรองสมรรถนะระดับ Senior
Fellow ตามกรอบ UKPSF กับอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการเตรียมขอการรับรองสมรรถนะ
4. เพื่อผลักดันให้อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการเตรียมขอการรับรองสมรรถนะ สามารถได้รับการรับรอง
สมรรถนะด้านการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellow ของ UKPSF
3. ระยะเวลาและสถานที่
วั น เสาร์ ที่ 14 กั น ยายน 2562 - วั น อาทิ ต ย์ ที่ 15 กั นยายน 2562 ณ ห้ องคริ สตั ล 2 - 4 ชั้ น 3
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
4. วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์
ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
ดร. ชเนนทร์ มั่นคง
คณะอนุกรรมการจัดทาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

5. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
5.1 อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF
ตามข้อเสนอของ Advance HE (AHE)
5.2 คณะอนุกรรมการจัดทาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
5.3 คณะกรรมการบริ หารสมาคม และคณะอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ ก ษา
สมาคม ควอท
5.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หมายเหตุ เงื่อนไขสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมข้อ 5.1
1. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ตามที่หลักสูตรกาหนดได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
2. ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สามารถเป็นวิทยากรแกนนาหลักให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)
2. อาจารย์ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถเป็ น แกนน าในการพั ฒ นาและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ อ าจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
3. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นจะพัฒนาเป็นผู้ประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะด้านการเรียน
การสอน ตามแนวทางการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(THAILAND-PSF)
....................................................
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กาหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(THAILAND-PSF)
วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562
ณ ห้องคริสตัล 2--4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
................................................
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 – 09:15 น.

พิธีเปิด
โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

09:15 – 10:15 น.

บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร
นายกสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท)

10:15 – 10:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.

อภิปรายกลุ่มย่อย: แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge)
วิทยากรประจากลุ่ม: ทีมวิทยากร (กลุ่มละ 2 ท่าน)

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.

อภิปรายกลุ่มย่อย: แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competency)
วิทยากรประจากลุ่ม: ทีมวิทยากร (กลุ่มละ 2 ท่าน)

14:30 – 14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.

อภิปรายกลุ่มย่อย: แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competency) (ต่อ)
วิทยากรประจากลุ่ม: ทีมวิทยากร (กลุ่มละ 2 ท่าน)
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วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
09:00 – 10:15 น.

อภิปรายกลุ่มย่อย: แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values)
วิทยากรประจากลุ่ม: ทีมวิทยากร (กลุ่มละ 2 ท่าน)

10:15 – 10:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.

อภิปรายหมู่: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอการรับรองสมรรถนะระดับ
Senior Fellow ตามกรอบ UKPSF
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี สุทธิรังษี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์ อารมย์ดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดาเนินการอภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.

อภิปรายกลุ่มย่อย: การเตรียมตัวเพื่อการขอการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow
ตามกรอบ UKPSF
วิทยากรประจากลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี สุทธิรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์ อารมย์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

14:30 – 14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 15:30 น.

บรรยาย เรื่อง บทบาทของวิทยากรแกนนา และบทบาทการเป็นผู้ประเมิน
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15:30 – 16:00 น.

อภิปรายทั่วไป
ปิดการอบรม
...............................................

หมายเหตุ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

