สรุปการดาเนินงานของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ประจาปี 2557-2558
กิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี
กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรอบรมอำจำรย์ใหม่หลักสูตรก้ำวแรกสู่อำจำรย์
มืออำชีพ กำรสร้ำงเครื อข่ำยควำมร่ว มมือในกำรพัฒ นำกำรเรียนกำรสอนกับหน่วยงำน องค์กร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ กำรประสำนควำมร่ ว มมื อในกำรจัดตั้ งศูนย์ ควำมเป็ นเลิ ศ ด้ำนกำรพัฒ นำกำรเรีย นกำรสอน
ในสถำบันอุดมศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบันสมำคม ควอท มีสมำชิกประเภทต่ำงๆทั้งประเภทสถำบัน ประเภทบุคคลรำยปี และประเภท
บุคคลตลอดชีพ สมำคม ควอท มีผลกำรดำเนินงำนในปี 2557-2558 ดังนี้
1.การจัดประชุมวิชาการประจาปี
กำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำ โดยกำรเชิญวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่ำงประเทศ
ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้งนี้ คณำจำรย์ ทั้งจำกภำครัฐ และเอกชนได้ให้ ควำมสนใจเข้ำร่ว มกำรประชุมเป็ น
จำนวนมำก
ครั้งที่

วันเดือนปี

เรื่อง

1

17-18 กรกฎำคม 2557

2

16-17กรกฎำคม 2558

กำรประชุมวิชำกำรครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 และกำรประชุม
สำมัญประจำปี เรื่อง กำรเรียนกำรสอนสำหรับกำรอุดมศึกษำ
ในศตวรรษที่ 21 (Teaching and Learning towards 21st
Century Higher Education)
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนคร
กำรประชุมวิชำกำรครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 และกำรประชุม
สำมัญประจำปี เรื่อง สร้ำงพลังปัญญำเพื่ออุดมศึกษำไทย
(Enhancing Students’ Intelligence in Higher
Education) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ
โรงแรมแอมบำสเดอร์ กรุงเทพมหำนคร

จานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน)
81

70

1

2. การจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
กำรจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำและเพิ่มพูนเทคนิคกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำ
ครั้งที่

วันเดือนปี

เรื่อง

1

20 - 21 มีนำคม 2557

2

20 มิถุนำยน 2557

3

11-12 กันยำยน 2557

4

23-24 กุมภำพันธ์ 2558

5

28-29 พฤษภำคม 2558

เรื่อง กำรสร้ำงกฎเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อวัดประเมินกำร
เรียนรู้ “Constructing Scoring Rubrics for Learning
Assessment” ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย
กรุงเทพมหำนคร
กำรเข้ำร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ในงำนกำร
จัดประชุมวิชำกำร เรื่อง เปิดโลกกว้ำงทำงปัญญำวิชำศึกษำ
ทั่วไป ของเครือข่ำยกำรศึกษำทั่วไป (Thai General
Education Network) ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพมหำนคร
เรื่อง เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย
กรุงเทพมหำนคร
เรื่อง กำรออกแบบรำยวิชำที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (How to
design course for outcome-based learning)
เรื่อง กำรวัดประเมินทักษะจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่
21 : แนวคิดและวิธีกำร “Assessment for Critical Skills
for Students in the 21st Century : Basic Concepts
and Procedures” ณ ห้องคัทลียำ ชั้น 3 โรงแรมแอมบำส
เดอร์ กรุงเทพมหำนคร

จานน
ผู้เข้าร่วม
อบรม (คน)
77

163

125
61
62

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

1

26-30 พฤษภำคม 2557

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 11
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์วิจิตร
ศรีสอ้ำน ชั้น 5 อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จานนผู้เข้าร่วม
อบรม (คน)
48

2

2

23-27 มิถุนำยน 2557

3

21-25 กรกฎำคม 2557

4

4-8 สิงหำคม 2557

5

22-26 กันยำยน 2557

6

9-13 กุมภำพันธ์ 2558

7

11-15พฤษภำคม 2558

8

8-12 มิถุนำยน 2558

9

3-7 สิงหำคม 2558

10

9-13 พฤศจิกำยน 2558

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มือ
อำชีพ” รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนคร และ
โรงแรมซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 13
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนคร และ
คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสัญจรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 14
ณ โรงแรมบีพี สมิหลำ บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลำ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสัญจรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 15
ณ โรงแรมรำชมังคลำสงขลำเมอร์เมด จังหวัดสงขลำ
กำรอบรมเชิงปฏิบิติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 16
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนคร และ
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ส จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 17
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร และ
โรงแรมเอเซีย พัทยำ จังหวัดชลบุรี
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 18
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนคร และ
ชวำลันรีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดนครปฐม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 19
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหำนครและ
บ้ำนอัมพวำรีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดสมุทรสงครำม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“ก้ำวแรกสู่อำจำรย์มืออำชีพ” รุ่นที่ 20
ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงรำย

51

51

47
41
28

48

23

35

38
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4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน
4.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นำยกสมำคมเครือข่ำยฯ และรองศำสตรำจำรย์
นพ.อำนุภำพ เลขะกุล นำยกฯผ่ำนพ้น ได้เข้ำร่วมกำรประชุม ICED Council Member ระหว่ำงวันที่
12-13 มิถุนำยน 2558 ณ เมือง Victoria ประเทศ Canada
4.2 รองศำสตรำจำรย์ นพ.อำนุภ ำพ เลขะกุล ได้เข้ ำร่ว มประชุม ICED Continental
Symposium on Evidence Based Educational Development ระหว่ำงวันที่ 14-15 มิถุนำยน 2558
ณ เมือง Victoria ประเทศ Canada
5. การจดทะเบียนเป็นสมาคม
กำรประชุ ม สำมั ญ ประจ ำปี เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 กรกฎำคม 2558 ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์
(สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหำนคร
ประธำน ได้ ใ ห้ มี ก ำรเสนอชื่ อ และเลื อกตั้ งกรรมกำรบริ ห ำรสมำคมชุด ใหม่ เพิ่ ม เติ ม ตำมข้ อ บัง คั บ
ของสมำคมฯ ซึ่งตำแหน่งที่ได้เลือกไว้แล้วคือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นำยกสมำคมฯ และ
รองศำสตรำจำรย์ นพ. อำนุภำพ เลขะกุล นำยกฯ เพิ่งผ่ำนพ้น
ได้เลือกกรรมกำรบริหำรสมำคมชุดใหม่ ประจำปี 2558 - 2560 ดังนี้
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

นำยกสมำคมฯ

รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล
ดร.มัทนำ สำนติวัตร
ผศ.ดร.สุดำพร ลักษณียนำวิน

นำยกฯ เพิ่งผ่ำนพ้น
ผู้รั้งตำแหน่งนำยกฯ
อุปนำยกคนที่ ๑
ประธำนฝ่ำยวิชำกำร
อุปนำยกคนที่ ๒
เลขำธิกำร

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
ผศ.ดร.สุชำดำ สุธรรมรักษ์
รศ.ดร.วรรณดำ สุจริต
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยำคำ
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชำนนท์
อำจำรย์ณัชติพงศ์ อูทอง
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพำกร
รศ.กัลณกำ สำธิตธำดำ
ดร.พรชัย มงคลวนิช
ผศ.ดร.มำนวิภำ อินทรทัต

เหรัญญิก
ประชำสัมพันธ์
นำยทะเบียนและสมำชิกสัมพันธ์
ฝ่ำยปฏิคม
ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง

ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ข้ำรำชกำรบำนำญ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น-มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม
มหำวิทยำลัยรังสิต
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6. การประชาสัมพันธ์
สมำคม ควอท ได้ มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นเว็ บ ไซต์ ข องสมำคม เป็ น http://thailandpod.org/ เพื่ อ
เป็นสื่อกลำงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ ำงสมำชิก และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่อย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนงานของ ควอท (Retreat)
วันที่ 19 กันยำยน 2558 สมำคม ควอท ได้จัด กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิจำรณำแผนงำนของ
สมำคม ควอท (Retreat) ณ ห้องรวิภำ 1-2 โรงแรมชำเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อทบทวน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และแผนกำรด ำเนิ น งำน 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ของสมำคม ควอท กำรก ำหนด
แผนกำรจัดกิจกรรมของสมำคม ควอท ในปี พ.ศ.2559 และกำรทบทวนข้อบังคับและระเบียบกำรเงิน
ของสมำคม ควอท
8. การสนับสนุนกิจกรรมของ ควอท
สมำคม ควอท ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆที่ผ่ำนมำ ทำให้คณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ได้รับควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี้ สมำคม ควอท ได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ และประสำนงำนจำกผู้ อ ำนวยกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่
สำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำอย่ำงดียิ่ง ทำให้กิจกรรม
ของสมำคม ควอท สำมำรถดำเนินได้อย่ำงประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอำจำรย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
กำรประเมินผลจำกทุกกิจกรรมที่ ควอท ได้ดำเนินกำร โดยกำรสอบถำมควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจ
จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยจำกทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมำก แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำอำจำรย์และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งยังได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปของ ควอท อีกด้วย
อนึ่ง สมำคม ควอท ได้มีกำรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรมเพื่อ จัดทำสรุปผล
ประเมินกำรอบรมเพื่อพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อให้กำรดำเนินงำนของสมำคม ควอท เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
ดร.มัทนำ
สำนติวัตร
ประธำนอนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรม
รศ.กัลณกำ
สำธิตธำดำ
รองประธำนอนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรม
อำจำรย์ณัชติพงศ์
อูทอง
อนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรม
รศ.นพ.จิตเจริญ
ไชยำคำ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรม
นำงสำวรุ่งนภำ
ดุงสูงเนิน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลประเมินกำรอบรม
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แผนการดาเนินงานต่อไป
แผนกำรดำเนินงำนของสมำคม ควอท จะครอบคลุมใน 4 ด้ำน ดังนี้
1. กำรสร้ำงเครือข่ำยเชิงประเด็นด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์ขึ้นในเครือข่ำย
อุดมศึกษำทั้ง 9 เครือข่ำย
2. กำรสร้ำงกรอบมำตรฐำนวิชำชีพอำจำรย์เพื่อเป็นแนวทำงและใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์
3. กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์
4. กำรนำกำรวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้กำรดำเนินงำนของสมำคม ควอท มีประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินกำรในระยะแรก (2559) ได้แก่
1. กำรเร่งสร้ำงเครือข่ำยเชิงประเด็นในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ และขยำยให้ครอบคลุมทั้ง
9 ภูมิภำค ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดกำรพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรสอน และกำรพัฒนำวิชำชีพ
อำจำรย์ให้กว้ำงขวำงต่อไป
2. กำรสนับสนุนให้มีกรอบมำตรฐำนวิชำชีพอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ และนำมำใช้เพื่อพัฒนำวิชำชีพ
อำจำรย์อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมพร้อมในควำมเป็นอำจำรย์ที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้มำกขึ้นและแพร่หลำย
4. กำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมีกำรวิจัยทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน
เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงจริงจัง
…………………………………….………………………
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