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สมาคมเครือข่ายการพัฒ นาวิช าชีพอาจารย์และองค์กรระดับ อุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย (ควอท)
จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในระดับอุดมศึกษาไทย ซึ่งตาม
แนวทางวิจัย การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ พบว่าการพั ฒ นาอาจารย์อุดมศึกษาไทยจะเกิดเป็น รูปธรรมได้
ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานกลางระดับชาติ ที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของการอุดมศึกษา
ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วางแผนระบบการพัฒนาอาจารย์ วางแผนการพัฒนา
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจาสถาบัน การประกันคุณภาพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสนับสนุนแต่ละ
สถาบั น อุดมศึก ษาให้ มีห น่ ว ยงานพั ฒ นาอาจารย์มื ออาชีพ ในระดับ มหาวิทยาลั ย และทาหน้ าที่ เสนอแนะ
นโยบายด้านการพัฒ นาอาจารย์ และองค์กรระดั บอุดมศึกษา ตลอดจนส่ งเสริมการพัฒ นาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา สร้ างความร่ว มมื อในการพั ฒ นาการเรีย นการสอนกั บ หน่ว ยงาน องค์ กรทั้ งในและ
ต่างประเทศ แสวงหาและรวบรวมบุคคล หรือสถาบัน ที่มีความชานาญด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ รวมทั้ง
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ น าไปสู่ แ นวทางการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงได้สนับสนุนให้มี
การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเรี ย กว่ า "เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ แ ละองค์ ก ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย" (Professional and Organizational Development of Thailand
Higher Education) ชื่อโดยย่อคือ “ควอท (Thai POD Network)” เพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางดังกล่าว
โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท)
วิสัยทัศน์
สมาคม ควอท เป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มประสานความร่ ว มมื อซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งอาจารย์
ในสถาบั 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 และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก
พันธกิจ
1.สร้างพันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อดาเนินพันธกิจร่วมกันในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการสังคมไทยและสังคมโลก
2.กาหนดบทบาทหลั กในการชี้นาแนวทางการพัฒ นาวิช าชีพ อาจารย์ การเรียนการสอนและ
องค์กร ที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนให้สามารถรองรับและสนองตอบ
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ

-23.กระตุ้นและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ การเรียนการสอน และการพัฒนาองค์กร
4.ขยายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาระหว่างองค์กร
สถาบันและสมาชิก ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
5.สร้างเวทีสาหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก และ
พันธมิตรต่างประเทศ
แผนดาเนินงานของสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กาหนด
แผนในการดาเนินงาน ประจาปี 2562-2564 ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1
สนับสนุนนโยบาย และระบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษาโดยบูรณาการภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน ในการสร้างคนเพื่อเป็นกาลังหลักของประเทศ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้ใช้ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษาที่ประกาศแล้วโดยสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ให้สามารถบูรณาการภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน (สร้างคน สร้างความรู้ ร่วมพัฒนาประเทศ
และจรรโลงความดีงาม)
2.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้บูรณาการภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน (สร้างคน สร้างความรู้ ร่วมพัฒนา
ประเทศ และจรรโลงความดีงาม)
เป้าประสงค์ที่ 2
สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ
กลยุทธ์
1. สนับสนุน/ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายอธิการบดีทุกกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3
พัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของสมาชิกทั้งระดับสถาบันและ
บุคคล
กลยุทธ์
สนับสนุนสมาชิกทั้งระดับสถาบันและบุคคลในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์
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สมาคม ควอท ดาเนิน กิจกรรมที่ ส อดคล้องกับแผนการดาเนินงานของสมาคม ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2562-2564 การจัดกิจกรรม
จะเน้นด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ของอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการ
จั ดการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ของส านั กงานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย
 การจัดประชุมวิชาการประจาปี เน้นให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และนาเสนอแนวคิดทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมต่างๆ
ของสถาบันสมาชิก การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติอาจารย์และสถาบันในด้านการจัดการเรียนการสอน
 การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แก่สมาชิก และ
บุคคลทั่วไป
 การอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ เพื่ออบรมอาจารย์ใหม่ ทั้งที่เป็นนักเรียนทุน
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภายหลัง
สาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขการรับทุน และบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ
 การส่งเสริม สนับสนุน รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนแก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และเชิดชู
เกียรติส ถาบั น อุดมศึกษาที่ส่งเสริมอาจารย์ตามแนวทางการส่ งเสริมคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)
 การส่งเสริม สนับสนุนรางวัลการทาการวิจัย บทความ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อนาเสนอในการ
ประชุมระดับนานาชาติ
 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
การดาเนินงานของสมาคมฯ
การด าเนิ น งานของสมาคมเครื อข่ ายการพั ฒ นาวิช าชี พ อาจารย์ และองค์ก รระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ ง
ประเทศไทย (ควอท) บริหารและดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสาคัญในศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ดังนี้

-4รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) ประจาปี 2562-2564
รายนาม
ตาแหน่ง
สถาบัน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ที่ปรึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
และนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ผู้อำนวยกำรสานักมาตรฐานและคุณภาพ
ที่ปรึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ผู้อำนวยกำรสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ที่ปรึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
บุคลากร
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์และ ที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
บุคลำกรอุดมศึกษำ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
นายกสมาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.มัทนา สานติวัตร
นายกฯ ผ่านพ้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ผู้รั้งตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล อุปนายก คนที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
อุปนายก คนที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
กรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
กรรมการ
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานารถ มั่งศิริ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง
นายทะเบียนและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมาชิกสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชเจริญชัย ปฏิคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
เหรัญญิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา
เลขาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ชุดต่างๆ เพื่อดาเนิน
กิจกรรมตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการดาเนินงานที่ได้วางไว้ ดังนี้

-51. 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. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
ประธานอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
อนุกรรมการ
9. อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์
อนุกรรมการ
10. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
อนุกรรมการ
11. ดร.อธิศ สุวรรณดี
อนุกรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
อนุกรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
อนุกรรมการ
14. ดร.ภัทรชาติ โกมลกิต
อนุกรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
อนุกรรมการ
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิศานารถ มั่งศิริ
อนุกรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
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 สมาชิ 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

-6คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 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. รองศาสตราจารย์ กัลณกา 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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอบเขตและหน้าที่
1. พิจ ารณากาหนดเกณฑ์ ในการคัด เลื อกอาจารย์ต้น แบบด้านการสอนในระดับ อุดมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ของสถาบัน เพื่อรับรางวัลในการ
ประชุมวิชาการ 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
3.คณะอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการเตรียมอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รองรับการประกาศแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐาน Thailand Professional Standard Framework (THAILAND PSF)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ที่จะสนับสนุนให้นาแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
รายนามคณะอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ที่ปรึกษา
2. ดร.มัทนา สานติวัตร
ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล
ประธานอนุกรรมการ
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
อนุกรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
อนุกรรมการและเลขานุการ

-7โดยมีขอบเขต และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.พิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอน
๒.พิ จารณาส่ งเสริ ม สนั บสนุ นในการประยุกต์ใช้ แนวทางส่ งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การด าเนิ น งานของสมาคม ควอท ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ทาให้คณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน และได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ทาให้กิจกรรมของสมาคม ควอท สามารถดาเนินได้อย่างประสบผลสาเร็จ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาอาจารย์ แ ละองค์ ก รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของสมาคม เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) ประจาปี 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
จานวนสมาชิกสมาคม ควอท ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน
ประเภทสมาชิก
สถาบัน
บุคคล (ตลอดชีพ)
บุคคล (รายปี)

2560
15
145
258

2561
16
151
755

2562
17
153
822

ปัจจุบัน
21
161
483

1. ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ตามที่สมาคมได้ดาเนินการกิจกรรมต่างๆและมีการเบิกจ่ายเพื่อดาเนินการ ประจาปี 2561 และ 2562
ดังนี้
ปี 2561 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2562) วงเงินรวม 3,733,826.60 บาท
ปี 2562 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2563) วงเงินรวม 2,041,232.08 บาท
วงเงินนี้ หมายถึง เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ที่ได้รับเป็นเงินที่ได้จาก ค่าสมาชิก
ค่าลงทะเบียนสัมมนา เงินอุดหนุนและเงินบริจาค รวมดอกเบี้ยจากเงินฝาก
2. ผลการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานของสมาคมตามแผนงานที่กาหนด ปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ “หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ ต้ อ งเข้ า ปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น ภายหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ ส อนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจ
และมี ป ระสิ ทธิภ าพ เป็ น ก้ าวแรกในการพั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน สอดคล้ องตามแนวทาง
การส่งเสริมคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2562-2563 ได้จัด
การอบรม จานวน 1 รุ่น คือรุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

-8มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น จานวน 39 คน จาก 5 สถาบันในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จานวน 20 คน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จานวน 14 คน
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน โดยในรอบปี 2562 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเรียนการสอน จานวน 9 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”
วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 78 คน
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research in Teaching and Learning”ระหว่าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น 57 คน
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Student Assessment of Outcome Based Learning
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน
2.4 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง Game-Based Learning วัน ที่ 16-17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 98 คน
2.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Course Design วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 124 คน
2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง Current Issues in Global Higher Education วัน ที่ 2
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 25 คน
2.7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Problem Based Learning วันที่ 19-20 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 23 คน
2.8 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง Design Thinking as a Teaching Approach ” วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 110 คน
2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ การ เรื่อง “โมบายเทคโนโลยีเปลี่ ย นโลก เพื่ อ เสริม การเรียนรู้แห่ ง
ศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ”วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน 84 คน
3. โครงการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 14 ประจาปี 2562
สมาคม ควอท จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562
เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย” (Inspiring Student Learning
for Diverse Societies) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 120 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการนี้ รองปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรม
(นางอรสา ภาววิม ล) ให้ เกียรติ เป็ นประธานเปิ ดงาน และมอบโล่ รางวัล พร้อ มใบประกาศเกี ย รติ คุณ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ต้นแบบด้านการสอนที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการพิ จารณาคัดเลือก
อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน มีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น จานวน 2 สถาบัน ดังรายนามต่อไปนี้
รายนามผู้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจาปี 2562
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ดร.ธเนศ ปานรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-94.การสนับสนุน ส่งเสริมการทาการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยเปิดเวทีให้มีการนาเสนอบทความ
วิจัย บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอน
ในการประชุมวิชาการประจาปี โดยมีรางวัลให้แก่ผู้นาเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรม
การเรี ยนการสอน จ านวน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000.-บาท และต้องมีการพั ฒ นาผลงานนวัตกรรมการเรีย น
การสอนในรูปแบบบทความวิชาการ/บทความวิจัย และมีการส่งเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่
จัดขึน้ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
รายนามผู้รับรางวัลการนาเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน ใน
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจาปี 2562 ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “การเสริมสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีด้วยโครงการ Zero Projects from Passions to be Mission”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ “การสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์เพื่อนสอนเพื่อน”
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ
“การพัฒนากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อสะท้อนคิดของผู้เรียน
ระดับปริญญาบัณฑิต: กรณีศึกษารายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสังคม”
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุช า กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ พัฒ นาผลงานและ
เดิ น ทางไปน าเสนอผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ในเรื่ อ ง “The Inspiration Learning
Promotion among Undergraduate Students by using Passions Driven ” ในงานประชุ ม วิ ช าการ
ระดับนานาชาติ World Conference on Research in Education ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ
เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุ วทัน พรกูล มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒ นา
ผลงานและเดินทางไปนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในเรื่อง “The Development of
Active Learning Tactics Affecting to Learning Outcomes and Reflections Among
Undergraduate Learners: A Case Study of Research for Learning and Social Development
Course (การพัฒนากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อสะท้อนคิด
ของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต: กรณีศึกษารายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสังคม) ในงานประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ International Conference on Education and Social Science (ICESS) ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาผลงานและ
เดินทางไปนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใน เรื่อง Helping students become selflearner in a digital world: A case study in peer-teaching strategies ในงานประชุ ม วิช าการ 795th
International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4 E)
ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

-105.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องวิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)”
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหมายให้ สมาคม ควอท
เป็นผู้ดาเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF”
ในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
ตามกรอบ UK Professional Standard Framework ของประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองสมรรถนะ
ด้านการเรียนการสอนในระดับ 3 (Senior Fellowship) ของ UK PSF เพื่อเป็นสามารถเป็นวิทยากรแกนนาใน
การถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่ง
ภายหลังจากสิ้นสุดการอบรม อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมได้ยื่นผลงานเพื่อขอรับการรับรองสมรรถนะด้านการ
เรียนการสอนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้ยื่นเสนอผลงานฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบ UK PSF
ในระดับที่ 3 (Senior Fellowship) แล้ว จานวน 19 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมศร์ อารมย์ดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูลย์จีรา ชิรเวทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. รองศาสตราจารย์วันดี สุทธรังษี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ทองพูน พัฒนศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินธร สินจินดาวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. อาจารย์ ไพบูลย์สุขวิจิตร บาร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอภาส เกาไศยาภรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. อาจารย์ ตรีชาติ เลาแก้วหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. ศาสตราจารย์ ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ บางโชคดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. อาจารย์ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียรพูล เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18. รองศาสตราจารย์จันจิรา จับศิลป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดตาวัน นาใจแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และเพื่อให้การจัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF บรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ควอท จึ งประสานความร่ว มมื อ กั บ ส านั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ กษา ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง
วิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(THAILAND-PSF)” เมื่อวันที่ 14-15 กันยาน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-

-11PSF) ให้อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรแกนนาด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UK PSF
ในการนาไปพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) สร้างวิทยากรแกนนาใน
การถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
เป็นผู้ประเมิน (Assessor) ในการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) นอกจากนั้นยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ที่ผ่านการรับรองสมรรถนะตามกรอบ UK PSF ระดับ Senior
Fellow และอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF
ให้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนในระดับ 3 ของ UK PSF ทัง้ 60 คน

- 12 ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

- 13 –
ภาพบรรยากาศ
การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
ตาม “โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561”

-14ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

-15ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 14 ประจาปี 2562
เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย
“Inspiring Student Learning for Diverse Societies”
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

รางวัลสนับสนุนการนาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน

ประกาศเกียรติคุณ การนาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน

รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนและเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษา

-17-

-18-

-19การนาเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
ในรูปแบบนิทรรศการ (Collaborative Presentation)

-20-

-21ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”
วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-22โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Research in Teaching and Learning”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-

-23โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Student Assessment of Outcome Based Learning
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-24โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Game-Based Learning
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-25โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Integrated Course Design
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-26โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Current Issues in Global Higher Education
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-27โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Problem Based Learning วันที่ 19-20 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ

-28โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach ”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

-29โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ แบบบูรณาการ”
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

30โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เรื่องวิทยากรแกนนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)”วันที่ 14-15 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ

-31ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 32
วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

