
 ๑ 

 

โครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศ รวมกับ  

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 

๑. ความเปนมาของโครงการ 
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่หลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสูสังคม โดยเปนผูที่มีความพรอมทั้ง

คุณธรรม จริยธรรม และเน้ือหาวิชาความรูในแตละสาขา ที่สําคัญยังตองมีทักษะในการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห การสรางสรรคผลงาน ความสามารถในการสื่อสาร และการรวมมือในการทํางาน
กับผูอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือใหมีศักยภาพในการทํางานในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจารยระดับ 
อุดมศึกษา จึงตองเปนผูที่นอกจากจะมีความเช่ียวชาญในศาสตรสาขาของตนเอง ยังตองมีความชํานาญและ 
มีความรูและเขาใจในศาสตรดานการสอนดวย เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
ผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมตามที่ตองการได อยางไรก็ตาม อาจารยระดับอุดมศึกษาบางสวนยังขาดความรูในดาน
ของการจัดการเรียนการสอน ไมสามารถทําใหบัณฑิตมีทักษะที่จําเปนตอการทํางานได 
 สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) มีหนาที่
ในการสนับสนุนอาจารยระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน โดยไดรับการสงเสริม 
และสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มาต้ังแต 
การแตงต้ังในรูปคณะทํางาน จนภายหลังไดกอต้ัง และทํางานในรูปแบบของสมาคมฯ โดยมีภารกิจในการจัด 
การประชุมวิชาการเปนประจําทุกป เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในดาน
นวัตกรรมการเรียนรู แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนการนําเสนองานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามาอยางตอเน่ือง มาเปนปที่ ๑๗ นอกจากน้ัน เพ่ือเปนการยกยอง 
เชิดชูเกียรติแกอาจารยที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง จนสามารถเปนตนแบบในการพัฒนา 
การสอนใหความรูหลักการสอน เทคนิคการสอนแบบใหม ๆ การวัดและประเมินผล แกอาจารยผูอ่ืนได สมาคมฯ  
จึงไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดต้ัง 
“โครงการรางวัลอาจารยตนแบบดานการสอน” โดยในปน้ีเปนปที่ ๕ มีแนวคิดเพ่ือยกยองอาจารยที่เปนตนแบบ 
ที่มีความคิดสรางสรรค สามารถผลิตนวัตกรรมการเรียนรู และนําไปใชไดอยางเหมาะสม เห็นผลลัพธที่ชัดเจน 
นอกจากน้ันยังอุทิศกําลังกายกําลังใจใหแกวงการการศึกษาอยางเต็มที่ ตลอดจนครองตนไดเปนที่เคารพยกยอง 
ในสถาบัน และตอสาธารณชน สมาคมฯ ยังมอบรางวัลใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุงสงเสริมและพัฒนา
อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน เนนจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถสราง และรักษาคุณภาพการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ ๑๗ ประจําป ๒๕๖๕ ดวยการมอบ 
ใบประกาศเกียรติคุณใหกับอาจารยตนแบบและมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับมหาวิทยาลัย 
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
๓. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) 



 ๒ 

 

๔. หลักการและเหตุผล 
สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดเล็งเห็นความสําคัญของอาจารยซึ่งถือ
เปนปูชนียบุคคลที่สําคัญในการใหการศึกษาทั้งทางดานวิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาที่ศึกษาอยู
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงไดจัด “โครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕” เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารยซึ่งถือเปนการยกยอง สรางขวัญและกําลังใจแดอาจารยผูอุทิศตนอยางเต็มกําลังในการ
สอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแกสังคม 
๕. วัตถุประสงค 

๕.๑ เพ่ือสงเสริมและผลักดันการดําเนินการภารกิจดานการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 

๕.๒ เพ่ือยกยองและธํารงรักษา ไวซึ่งเกียรติคุณแหงวิชาชีพครู รวมทั้งเปนตนแบบใหแกอาจารย  
และนักศึกษาในการปฎิบัติตาม 

๕.๓ เพ่ือสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
และเปนอาจารยตนแบบใหแกอาจารยรุนหลังที่จะประกอบวิชาชีพตอไป 

๕.๔ เพ่ือเสริมสรางขวัญ และกําลังใจของอาจารย ในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ ทักษะการเรียน
การสอนอันจะยังประโยชนตอบัณฑิตใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 
๖. ลักษณะรางวัล คือ 
 ๑) โลประกาศเกียรติคุณแกสถาบันอุดมศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาอาจารยตนแบบ ดานการสอน จํานวน ๑๐ รางวัล 
 ๒) ใบประกาศเกียรติคุณแกอาจารยตนแบบ ดานการสอน ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๐ รางวัล 
๗. คุณสมบัติ 

๗.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่มีสทิธิ์เสนอ 
     (๑) เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาจารย ดานการสอน  
     (๒) มีอาจารยดีเดนที่มีศักยภาพดานการสอน สงเสริมพัฒนาอาจารยรุนใหมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ

แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ของ สป.อว.(Thailand-PSF) 
ที่แนบมา  

     (๓) มีการสงเสริมการคนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     (๔) มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานการสอนอยางตอเน่ือง  

      (๕) มีการสงเสริม สรางสรรคผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  
เพ่ือประโยชนของสถาบันและสวนรวม 

๗.๒ อาจารยตนแบบ  
     (๑) เปนอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฎิบัติหนาที่อาจารยประจําเต็มเวลา ในสถาบัน 

อุดมศึกษาแหงน้ัน ยกเวน ผูบริหารที่ดํารงตําแหนง ตอไปน้ี อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือตําแหนงเทียบเทา 
คณะกรรมการ ควอท และคณะกรรมการโครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่เสนอช่ือ 
ซึ่งอธิการบดีเปนผูลงนามเสนอช่ือ 

     (๒) เปนผูปฎิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอช่ือ ต้ังแต ๕ ปขึ้นไป ณ วันที่เสนอ และมีผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ หรือหนวยงานตาง ๆ  

สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) 



 ๓ 

 

     (๓) เปนผูที่ไมเคยไดรับ รางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน ที่จัดโดยสมาคมเครือขายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) มากอน 

     (๔) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาและวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู
บูรณาการกับศาสตรที่เก่ียวของ เปนที่ปรึกษาหรือวิทยากรดานการสอน มีผลงานดานการเรียนการสอนเปนที่
ยอมรับ และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคความรู และการจัดการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 
๘. เกณฑการคัดเลือก 
 เพ่ือใหการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปอยางยุติธรรม 
จึงกําหนดกรอบในการพิจารณาใหรางวัล ตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ของ สป.อว. (ดูจากเอกสารแนบ) โดยผูสมัครควรมีคุณสมบัติเชิงคุณภาพที่สะทอนถึง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมอยางนอยในประเด็นหลัก ดังน้ี  
 ๑. เช่ือมโยงความรูในศาสตรของตนกับศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของได 
 ๒. จัดการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับผลการเรียนรูและกลุมผูเรียน รวมถึงจัดบรรยากาศที่สงเสริม
การเรียนรูรวมกันของผูเรียน 
 ๓. วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และนําผลประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 ๔. กํากับติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีการนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู  
 ๕. ช้ีแนะ และถายทอดศาสตรการสอนและการเรียนรูใหแกเพ่ือนอาจารยในศาสตร และเปนผูนําใน 
การพัฒนาวิชาชีพอาจารยในระดับองคกร ในดานการจัดการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ๖. พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยขององคกร  
๙. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ๙.๑ สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) เปน
ผูแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารยตนแบบ ดานการสอนที่เหมาะสมเพ่ือ 
 - จัดทําเกณฑการคัดเลือกของผูสมควรไดรับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 
 - ทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สามารถ
ปฎิบัติงานไดอยางเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากหนวยงานอ่ืน ๆ 
 ๙.๒ ประชาสัมพันธ โครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหสถาบันอุดมศึกษา 
เสนอช่ืออาจารยตนแบบที่สมควรไดรับการคัดเลือก พรอมสงประวัติ และผลงาน ในรูปแบบเอกสารและไฟล
อิเล็กทรอนิกส (เอกสารขอมลูประวัติและผลงานของผูที่ไดรบัการเสนอช่ือ ตามแบบฟอรม และคลิป VDO ที่จัดทําขึ้น) 
 ๙.๓ สถาบันอุดมศึกษา เสนอรายช่ืออาจารยตนแบบในสังกัดโดยเสนอไดสถาบันละ ๑ คน ตามเง่ือนไขที่
กําหนด 
 ๙.๔ คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยตนแบบดาน 
การสอน พิจารณาจากเอกสาร ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผานมา สภาพงานในปจจุบัน  
(เอกสารขอมูลประวัติและผลงานของผูที่ไดรับการเสนอตามแบบฟอรมที่ ควอท จัดทําขึ้นและคลิป VDO ที่แสดงถึง
ผลงานการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูที่มีความภาคภูมิใจ ที่ทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา
ผูเรียน และการพัฒนาเพ่ือนอาจารย 
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 ๔ 

 

 ๙.๕ ผูที่ผานการคัดเลือกจากขอ ๙.๔ นําเสนอผลงานดานการเรียนการสอนตอคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารยตนแบบ ดานการสอน  
 ๙.๖ คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๙.๗ การประกาศผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัลโครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แจงทางจดหมาย และ www.thailandpod.org ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนการสิ้นสุด 
๑๐. แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา ขั้นตอน 
๔ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๑. ประชาสัมพันธโครงการ 
กําหนดสงผลงาน ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๒. สถาบันเสนอช่ืออาจารยตนแบบ ดานการสอนมายัง ควอท 
๒๕ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันประชุมวิชาการควอท 

ประจําป ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานตามความเหมาะสม 

๑๑. รางวัลและการจัดพิธี 
 โครงการรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการมอบรางวัล ดังน้ี 
 ๑. โลประกาศเกียรติคุณ แกสถาบันอุดมศึกษาที่มีอาจารยตนแบบ ดานการสอน ที่ผานการคัดเลือก 
จํานวน ๑๐ รางวัล ในงานประชุมวิชาการ 
 ๒. ประกาศเกียรติคุณแกอาจารยตนแบบดานการสอน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผานการคัดเลือก จํานวน ๑๐ รางวัล  
ในงานประชุมวิชาการ  
 พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ ๑๗ ประจําป ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
(โดยจะแจงสถานที่การจัดงานใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูไดรับรางวัล)   
๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สงเสริมให
เกิดทางวิชาการ รวมทั้งสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานสอน และพัฒนาวิชาชีพของตน เผยแพร
ความรู และสรางคานิยมที่ดีสูสังคม เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการปฎิรูปการศึกษาของชาติใหประสบความสําเร็จ 
ในอนาคต อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองตอไป 
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