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สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้รับ
การสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งระบบการเรียนการสอนในระดั บอุดมศึกษา
ไทย ซึ่งตามแนวทางวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทยที่เป็นรูปธรรม
ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานกลางระดับชาติเป็นองค์กรอิสระเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของการอุดมศึกษา
ภายใต้การสนับ สนุ นจากรัฐ องค์กรดังกล่าวจะทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วางแผนระบบการพัฒ นาอาจารย์
วางแผนการพั ฒ นาอาจารย์ ใ หม่ แ ละอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ตลอดจนการประกั น คุ ณ ภาพอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาไทย ตลอดจนสนับสนุนแต่ละสถาบันอุดมศึกษาให้มีหน่วยงานพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในระดับ
มหาวิทยาลัย และทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระดังกล่ าว และทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่จะ
ศึกษา เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒ นาอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนกับหน่วยงาน องค์กร
ทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาและรวบรวมบุคคล หรือสถาบัน ที่มีความชานาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
รวมทั้งปัญ หาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
สถาบั น อุดมศึกษาเรีย กว่า "เครือข่ายพัฒ นาวิช าชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึก ษาแห่ งประเทศไทย"
(Professional and Organizational Development of Thailand Higher Education) ชื่ อ โด ย ย่ อ คื อ
“ควอท (Thai POD Network)” เพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางดังกล่าว โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์
สมาคม ควอท เป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มประสานความร่ ว มมื อซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งอาจารย์ ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และองค์ ก รอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนาคณาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพทันต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
สังคมโลก
พันธกิจ
1.สร้างพันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อดาเนินพันธกิจร่วมกันในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการสังคมไทยและสังคมโลก
2.กาหนดบทบาทหลักในการชี้นาแนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเรียนการสอนและ
องค์กร ที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนให้สามารถรองรับและสนองตอบ
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ

-23.กระตุ้นและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ การเรียนการสอน และการพัฒนาองค์กร
4.ขยายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาระหว่างองค์กร
สถาบันและสมาชิก ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
5.สร้างเวทีสาหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก และ
พันธมิตรต่างประเทศ
กิจกรรมการดาเนินงาน
สมาคม ควอท ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
 การจัดประชุมวิชาการประจาปี เน้นให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เป็ นการนาเสนอแนวคิดทางการศึกษา การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมต่างๆ
ของสถาบันสมาชิก
 การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แก่สมาชิก และ
บุคคลทั่วไป
 การอบรมอาจารย์ ใหม่ ตามโครงการ หลั ก สู ต ร ก้ าวแรกสู่ อ าจารย์ มื อ อาชี พ เพื่ อ อบรมอาจารย์ ใหม่
ทั้ ง ที่ เป็ น นั ก เรี ย นทุ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ ต้ อ งเข้ า ปฏิ บั ติ ง านเป็ น อาจารย์
ในสถาบั น อุดมศึกษาภายหลั งส าเร็จ การศึกษา และบุ คคลทั่ว ไป เพื่ อเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นอาจารย์
มืออาชีพ
 จั ด ท าหนั ง สื อ และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ด้ า นการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ แ ละองค์ ก ร เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมใหม่ๆ จาหน่ายแก่สมาชิกในราคาพิเศษ
 จัดทา Website เป็ น สื่อกลางการแลกเปลี่ ยนสนทนาความคิดเห็ น ความรู้ และร่วมมือแก้ปัญหาต่างๆ
ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบ หรือวิธีการการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกับ การเรี ย นการสอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพั ฒ นาวิช าชีพ อาจารย์
และองค์กร
การดาเนินงานของสมาคมการพัฒ นาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท) ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี โดย ในปี พ.ศ. 2560 ดร.มัทนา สานติวัตร ได้รับการ
เลื อกตั้งเป็ นนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ เป็นนายกฯ ผ่ านพ้ น และ รองศาสตราจารย์
ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นผู้รั้งตาแหน่งนายกฯ ในคราวประชุมสามัญประจาปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดังนี้

-3รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) ประจาปี 2560-2562
รายนาม
ตาแหน่ง
สถาบัน
ดร.มัทนา สานติวัตร
นายกสมาคม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
นายกฯ ผ่านพ้น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ผู้รั้งตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
นายกสมาคม
ธนบุรี
รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
อุปนายก คนที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
อุปนายก คนที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
กรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.พรชัย มงคลวนิช
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก ทิชานนท์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายทะเบียนและ
สมาชิกสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
กรรมการและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์
(ข้าราชการบานาญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชเจริญชัย กรรมการและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิคม
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
กรรมการและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหรัญญิก
(ข้าราชการบานาญ)
รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา
กรรมการและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ชุดต่างๆ เพื่อดาเนิน
กิจกรรมตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการดาเนินงานที่ได้วางไว้ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ
มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น งานด้ า นวิ ช าการของสมาคม ให้ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะอนุกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
ประธานอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
อนุกรรมการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
ดร.อธิศ สุวรรณดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและหน้าที่
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองการพั ฒ นางานวิช าการของสมาคม ควอท ได้ แก่ การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ประจาปี การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งที่ดาเนินการอยู่แล้ว และโครงการที่จะดาเนินการ
ในระยะต่อไป รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอให้จัด และกิจกรรมวิชาการต่างๆ
2. สร้างฐานข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาหรับใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
3. จั ด ท าหนั ง สื อ และเอกสารวิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ า นการเรี ย นการสอนแก่ ส มาชิ ก
และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
มุ่งเน้นการสรรหาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส
เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน รวมทั้งยกย่องให้
เกียรติส ถาบั น อุดมศึกษา ที่มีน โยบายมุ่งส่ งเสริมอาจารย์ ด้านการสอนที่ดี ตาม “โครงการรางวัลอาจารย์
ต้นแบบด้านการสอน” ในงานประชุมวิชาการประจาปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) โดยพิจารณาจากการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นหลัก รวมทั้ง
คัดเลือกสถาบัน อุดมศึกษาโดยผ่านผลงานการพัฒ นาการเรียนการสอนของอาจารย์ของสถาบั นที่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจาปี 2561 ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
กรรมการ
8. ดร.มัทนา สานติวัตร
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์
กรรมการและเลขานุการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอบเขตและหน้าที่
1. พิจ ารณากาหนดเกณฑ์ ในการคัด เลื อกอาจารย์ต้น แบบด้านการสอนในระดับ อุดมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ของสถาบัน เพื่อรับรางวัลในการ

-5ประชุมวิชาการ ประจาปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท)
2. ดาเนินการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ
ด้านการสอนจากสถาบันอุดมศึกษา
3. พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการคั ด เลื อกรางวัล อาจารย์ต้ น แบบด้านการสอนในระดั บ อุ ด มศึ กษาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจาปี 2562 ประกอบด้วย
1.
ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการ
2.
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
กรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
กรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
กรรมการ
5.
รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
กรรมการ
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์
กรรมการ
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
กรรมการ
8.
ดร. มัทนา สานติวัตร
กรรมการ
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์
กรรมการและเลขานุการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
กรรมการและช่วยเลขานุการ
โดยมีขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.พิจารณากาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
2.ดาเนินการพิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
จากสถาบันอุดมศึกษา
3.พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
4.ดาเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะทางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ Online Continuing Professional
Development (Online CPD)
มุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะทางานประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
ประธานคณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา
รองประธานคณะทางาน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรากร หาญพานิชย์
คณะทางาน
6. อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง
คณะทางาน
7. ดร.วรสรวง ดวงจินดา
คณะทางาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
คณะทางานและเลขานุการ

-6ขอบเขตและหน้าที่
1.พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.วางแผน สรรหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์
3.จัดให้มีระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเอื้ออานวยให้อาจารย์สามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดชีวิต
4.คณะอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการเตรียมอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รองรับการประกาศแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบั น อุ ดมศึก ษาตามกรอบมาตรฐาน UK Professional Standard Framework (UK PSF) ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ น าแนวทางดั งกล่ า วไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ คณะอนุ ก รรมการ
ประกอบด้วย
1. ดร.มัทนา สานติวัตร
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล
ประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
อนุกรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
อนุกรรมการ
5. ศาสตราจารย์ นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์ อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
อนุกรรมการ
8. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
อนุกรรมการและเลขานุการ
โดยมีขอบเขต และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.พิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอน
๒.พิ จารณาส่ งเสริ ม สนั บสนุ นในการประยุกต์ใช้ แนวทางส่ งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การด าเนิ น งานของสมาคม ควอท ได้รับ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ทาให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนา
และได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับ
ความร่วมมือและประสานงานจากผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ สานักส่งเสริมและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าให้ กิจกรรมของสมาคม ควอท สามารถดาเนินได้อย่างประสบ
ผลสาเร็จ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

-7ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของสมาคม เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) ประจาปี 2560-2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
จานวนสมาชิกสมาคม ควอท ตั้งแต่ปี 2558 - 2562
ประเภทสมาชิก
สถาบัน
บุคคล (ตลอดชีพ)
บุคคล (รายปี)

2560
15
145
258

2561
16
151
755

2562
17
153
822

1. ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ตามที่สมาคมได้ดาเนินการกิจกรรมต่างๆและมีการเบิกจ่ายเพื่อดาเนินการ ประจาปี 2560 และ 2561
ดังนี้
ปี 2560 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2561) วงเงินรวม 3,729,020.33 บาท
ปี 2561 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2562) วงเงินรวม 3,733,826.60 บาท
วงเงินนี้ หมายถึง เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ที่ได้รับเป็นเงินที่ได้จาก ค่าสมาชิก
ค่าลงทะเบียนสัมมนา เงินอุดหนุนและเงินบริจาค รวมดอกเบี้ยจากเงินฝาก
2. ผลการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานของสมาคมตามแผนงานที่กาหนด ปี 2560-2561 สรุปได้ดังนี้
1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่“หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ซึ่งในปี 2561 วางแผนการจัด
อบรมไว้ทั้งสิ้น จานวน 4 รุ่น ได้จัดการอบรม 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 94 คน ดังนี้
รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น (ยกเลิกเนื่องจาก
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจานวน)
รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 61 คน
รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง (ยกเลิกเนื่องจาก
ผู้สมัครเข้ารับการอรมไม่ครบตามจานวน)
รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 33 คน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน โดยในรอบปี 2561ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเรียนการสอน จานวน 9 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการอบรม 99 คน
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอน เชิงรุกด้วยกระบวน
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และใช้ ที ม เป็ น ฐาน (Team Based Learning) ระหว่ า งวั น ที่ 22-23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมการอบรม 54 คน

-82.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ( Game based learning
Technique ) วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 116 คน
2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัด และ ประเมินผล วันที่ 14-15
มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 52 คน
2.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน
(Projected-based learning) วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 72 คน
2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity
Education” วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 44 คน
2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Development of Critical Thinking in the Classroom”
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 91 คน
2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”
( Technology Enhanced Learning) วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 82 คน
2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Instruction Re-Design”วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน
2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”วันที่
10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 78 คน
2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research in Teaching and Learning”ระหว่าง วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 -วัน ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 57 คน
3. โครงการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561
สมาคม ควอท จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ อุ ด มศึ ก ษา:การเสริ ม สร้ า งการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล”(Digital
Strategies for Higher Education: Enhance Teaching, Learning and Assessment) ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 540 คน ประกอบด้วยอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการนี้
ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน มีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น จานวน 5 สถาบัน ดังรายนามต่อไปนี้
รายนามผู้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจาปี 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ สุวรรณรักษ์
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
รองศาสตราจารย์ พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐสภา แก่นแก้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-94.การสนับสนุน ส่งเสริมการทาการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยการเปิดเวทีให้นาเสนอบทความวิจัย
บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอน ในการ
ประชุมวิชาการประจาปี โดยมีรางวัลให้แก่ผู้นาเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียน
การสอน จ านวน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000.-บาท และต้อ งมี การพั ฒ นาผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบบทความวิชาการ/บทความวิจัย และมีการส่งเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นทั้ง
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
รายนามผู้รับรางวัลการนาเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 ดังนี้
1.ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวข้อ : การพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้งานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ชานิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ : การประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียกระตุ้นการซักถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวข้อ : นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่: การประเมินผลงานโดย
เพื่อนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒ นา
ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปนาเสนอผลงานและได้รับรางวัล Best presentation ในการประชุม
วิชาการ International Conference on Education and Educational Technology ณ ประเทศสเปน ชื่อ
ผลงาน Rubrics as a Formative Assessment Tool to Enhance Information Technology
5.โครงการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF
สมาคมเครื อ ข่ ายการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์แ ละองค์ก รระดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย (ควอท) ได้รั บ
มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการอบรม หลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF เพื่อรองรับการประกาศแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน UK Professional Standard Framework (UK
PSF) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสนับสนุนให้นาแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยเห็น
ว่า สมาคม ควอท จะเป็นหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้และส่งเสริมการนาแนวทาง
ทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน UK
Professional Standard Framework (UK PSF) UK ไปใช้ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ างยั่งยื น เป็ นการส่ งเสริมและ
สนั บสนุ นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาให้ มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและปรับปรุงเทคนิคการสอนให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามีหน่วยพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อพั ฒ นาอาจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาให้ มีส มรรถนะด้านการเรียนการสอนตาม แนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจากการ
อบรมจะได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนจาก Advance HE (AHE) ประเทศอังกฤษ ในระดับ
ที่ ๓ (Senior Fellowship) และสามารถทาหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนาในการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน 12 วัน ระหว่าง เดือน
กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ดังนี้

-10Module ที่ 1 Delivering Teaching and Learning in Higher Education ระยะเวลาอบรม 4 วัน
ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
Module ที่ 2 Enhancing professional practice in Higher Education ระยะเวลาอบรม 4 วัน
ระหว่าง วันที่ 17-20 กันยายน 2561
Module ที่ 3 Leading learning and teaching in the Higher Education context ระยะเวลา
อบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
ในการนี้ Advance Higher Education (AHE) ประเทศอังกฤษ จัดส่งวิทยากร จานวน 2 คน คือ Ms
Kathy Wright และ Dr John Unsworth เป็นผู้ให้การอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จานวน 60 คน
จาก 26 สถาบั น โดยผู้เข้าอบรมต้องยื่น เสนอผลงานเพื่อขอรับ การรับรองมาตรฐานตามกรอบ UK PSF ใน
ระดั บ ที่ ๓ (Senior Fellowship) ภายหลั ง เสร็จสิ้ น การอบรม ซึ่งก าหนดไว้ 3 ช่ว งเวลา คื อ ภายในเดื อ น
ธันวาคม 2561 เดือนมีนาคม 2562 และ เดือนกรกฎาคม 2562
ขณะนี้มีผู้ยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานฯ ในเดือน ธันวาคม 2561 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามกรอบ UK PSF ในระดับที่ 3 (Senior Fellowship) แล้ว จานวน 5 ราย
6.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” (reunion)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบให้สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์
มืออาชีพ”เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ ทาหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้ า ที่ของความเป็ น อาจารย์มืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ เป็นก้าวแรกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและจะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้ นต่อไป
โดยเริ่มดาเนินการรุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2551 (ปีงบประมาณ 2552) ดาเนินการจัดการอบรมแล้วทั้งสิ้น จานวน
31 รุ่น มีอาจารย์เข้าร่ว มโครงการทั้งสิ้น 1,211 คน จาแนกเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นนั กเรียนทุน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกากับของรัฐ
จานวน 937 คน อาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 114 คน อาจารย์ผู้สนใจทั่วไป
จานวน 160 คน และปัจจุบันมีอาจารย์ใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ขอเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ให้
ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์ในสถาบั นอุดมศึกษาให้เกิดผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจัด โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”(reunion) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ผลจากการประชุมสัมมนา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา และ
การเล่าประสบการณ์ และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการเข้าอบรมในหลักสูตร“ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”และได้
นาไปปฏิบัติงานที่สถาบันที่ตนสังกัดสรุปได้ดังนี้

-11สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากหลักสูตร
อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้จากการอบรม ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการจัดกิจกรรมในห้องเรียนหลายรูปแบบ เช่น การสอนด้วย
เทคนิ ค PBL และ Case Study, Flipped Classroom, Backward Design, Research Based Learning,
Team Based Learning, Google Classroom และ E-Learning นอกจากนั้ น ผู้ เข้ าอบรมมี ค วามเข้ า ใจใน
มคอ.มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องการประเมินผลผู้เรียน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวผู้เรียนเมื่อผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ไปใช้
จากการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงเทคนิคการสอนต่างๆ ให้ทันสมัย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และได้นาเทคโนโลยีต่างๆไปบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้
ของสาขาวิชาต่างๆ เป็นผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น และสนใจเรียนมากขึ้น เกิดประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่สถาบันได้รับเมื่อผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ไปใช้
หลักสูตรอบรมต่างๆในมหาวิทยาลัย/สถาบันได้รับการพัฒนาโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้กับ Active
Based Learning มากขึ้น นอกจากนี้ยังดาเนิน การสืบค้นเพื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนโดยการ
ใช้ IT มากขึ้น การจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการจัดการแบบกลุ่มทดแทนการบรรยายบทเรียนมากขึ้น
และทาให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถค้นคว้าจากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง พบว่ามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นา
เทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันมากยิ่งขึ้น ผู้สอนเกิดความเข้าใจ และเกิดการพัฒนา เกิดการบูรณาการงานวิจัยเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนในกระบวนการวิจัยมากขึ้น การประเมินผลผู้เรียนโดย
การประเมิน LO ทั้ง 5 ด้าน ได้รับการออกแบบโดยการใช้ Rubric Score มีส่วนช่วยให้การประเมินผลได้ผลที่
ชัดเจนขึ้น
สิ่งที่สถาบันมอบหมายให้ผู้เข้าอบรมทางานต่อไป
-พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการเป็น Coach ปรับปรุงการสอน เป็น Facilitator ให้กับคณาจารย์ในคณะ เป็นวิทยากร
อบรม Active Learning ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอบรมการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนสาหรับ
คณาจารย์ทั้งในระดับคณะ / มหาวิทยาลัย
- มีการจัดทา KM ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอื่นๆ เพื่อสารวจหา Good/best Practice ให้กับการเรียนการสอนแบบ Active Learning
- ได้รับมอบหมายให้ช่วยการประเมินการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
การสร้างเครือข่าย
-การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ของการจัดการเรียนการสอนและวิจัยของสมาชิกในรุ่น เกิด
การแลกเปลี่ยนเทคนิคการวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆ
- โครงการวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตและพัฒนาครูมีความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ทปอ. มรภ.
และ สกอ. ซึ่งการดาเนินการวิจัยยังมีสมาชิกจากต่างคณะเข้าร่วมโครงการวิจัยตามหัวข้อที่สนใจร่วมกัน เกิด
เครือข่ายการทางานวิจัยที่หลากหลาย และเกิดการบูรณาการศาสตร์ขึ้น
- การแลกเปลี่ยน E-Book ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกัน

-12สิ่งที่ต้องการให้ ควอท. จัดหลักสูตรเพิ่มเติม
-หลั ก สู ต รพั ฒ นาเทคนิ ค การสอนเฉพาะทางมากขึ้ น เช่ น ด้ า นการแพทย์ ด้ า นพยาบาลศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
- การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
- การจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
- การทา Backward Design และReflection
- การทา MOOCs
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
- การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา
- การเรียนรู้ที่มุ่ง Computer ของผู้เรียน
- การใช้ Software ในการจัดการเรียนการสอน
- อบรมเรื่อง PSF ให้ผู้บริหาร และคณาจารย์
- การทา Teaching Portfolio
ข้อเสนอแนะที่ควรทาต่อไป
- การเพิ่มมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขึ้น เช่น การจัดพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
- การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยนาร่อง เพื่อได้แนวคิด ความรู้
กระบวนการในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
นอกจากนั้น อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมยังสนใจเข้ารับการอบรมในคอร์สสั้นๆ ที่สมาคม ควอท จัดขึ้น
อย่างสม่าเสมอ เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย
.........................................

- 13 ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

- 14 –
ภาพบรรยากาศ
การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
ตาม “โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561”

-15ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

-16ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561
เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา:การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล“Digital
Strategies for Higher Education: Enhance Teaching, Learning and Assessment”
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

-17การประชุมสามัญประจาปี สมาคม ควอท
ประจาปี 2561

-18ภาพบรรยากาศ
การนาเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
ในรูปแบบนิทรรศการ (Collaborative Presentation)

- 19 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 29
วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

-20-

- 21 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 31
วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-22ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา (reunion)
เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

-23-

-

-24ภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Module: 1 วันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2561

-25-

-26Module: 2 วันที่ 7-20 กันยายน 2561

-27Module: 3 วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

-28ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-29ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ( Game based learning Technique )
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

-30ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัด และ ประเมินผล
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

-31-

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity Education”
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

-32-

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Development of Critical Thinking in the Classroom”
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

-33ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”( Technology Enhanced Learning)
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

-34-

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“Instruction Re-Design”วันที่ 13 -14
ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

