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แนวทางการส่งเสริมคณุภาพการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา ของ สกอ. 

UK Professional Standard Framework  
(UKPSF) 

Australian Professional Standard for Teachers  

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ม. สงขลานครินทร ์

KMUTT  Professional 
Standards Framework for 
teaching and supporting 

learning (KMUTT-PSF) 

PSU Teaching 
Professional Standards 
Framework (PSU-TPSF) 

สกอ. 

European Experts 

Teaching & Learning 
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ดา้นสมรรถนะ 

(Competencies) 

     C 

ดา้นองคค์วามรู ้
(Knowledge)  

K 

ดา้นคา่นยิม 

(Values) 

 V 

10 

แนวทางการพัฒนาตนเองของอาจารย์ให้มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มี 3 องค์ประกอบ  
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มาตรฐานอาจารย ์

ท า / สมรรถนะ 
  COMPETENCIES 

ความรู้ 
KNOWLEDGE 

    สร้างคุณค่า 
    VALUES 

3 องคป์ระกอบ 
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ตอ้งรู ้ 
 

ในสิง่ท่ี
ถกูตอ้ง 

1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา 

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้  

 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 องคค์วามร ู ้(Knowledge) 

มี 2 มิติ 
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ตอ้ง 

ท า  
 

อย่าง
ถกูตอ้ง 

2.1 ออกแบบและวางแผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.4 วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทัง้
สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  

องคป์ระกอบท่ี 2 สมรรถนะ (Competencies)  

มี 4 มิติ 
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3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3.2 ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ 

ตอ้ง 
สรา้ง
คุณคา่ 

  
ความเป็น
อาจารยมื์อ
อาชพี 

องคป์ระกอบท่ี 3 ค่านิยม (Values) 

มี 2 มิติ 

8 



จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย ์
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ระดบัของคณุภาพของพฒันาการของอาจารยด์า้นการ
จดัการเรียนการสอน     มี 4 ระดบั 

 ระดบัท่ี 4       ~  Principle Fellow UKPSF 
 เป็นผูมี้คณุภาพการจดัการเรียนการสอนระดบั
ท่ี 3  ท่ีเป็นผูน้ าในศาสตรข์องตน  ศาสตรก์าร
เรียนรู ้และการจดัการเรียนรูข้า้มศาสตร ์เป็นท่ี
ยอมรบัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร มีสว่นรว่มใน
การก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการพฒันาองค ์
ความรู ้และการจดัการเรียนรูใ้นระดบัชาติ และ
นานาชาติ เป็นผูน้ าเชงินโยบายดา้นจรรยาบรรณ
วิชาชพีอาจารย ์

ระดบัท่ี 1   ~  Associate Fellow UKPSF 
เป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจในศาสตรข์องตนและ
ประยุกตใ์ชไ้ด ้ มีความรูค้วามเขา้ใจในศาสตร ์ 
การเรียนรูเ้บือ้งตน้ สามารถออกแบบ
กิจกรรม จดับรรยากาศ ใชท้รพัยากรและสื่อการ
เรียนรู ้โดยค านึงถึงผูเ้รียนและพฒันาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง เปิดใจรบัฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชพี
อาจารยข์ององคก์ร   

ระดบัท่ี 3      ~  Senior Fellow UKPSF 
เป็นผูมี้คณุภาพการจดัการเรียนการสอนระดบั
ท่ี 2 ท่ีเชีย่วชาญในศาสตรข์องตน ศาสตรก์าร
เรียนรู ้และการจดัการเรียนรูข้า้มศาสตร ์น า
ผลการวิจยัในช ัน้เรียนมาพฒันาการจดัการ
เรียนรู ้เป็นพ่ีเลีย้งและผูช้ีแ้นะในระดบัองคก์รดา้น
การจดัการเรียนรู ้และนโยบายดา้นจรรยาบรรณ
วิชาชพีอาจารย ์  

ระดบัท่ี 2       ~  Fellow UKPSF 
 เป็นผูมี้คณุภาพการจดัการเรียนการสอนระดบั
ท่ี 1 ท่ีมีความรูล้ึกในศาสตรข์องตน และติดตาม
ความกา้วหนา้ของความรูใ้นศาสตรอ์ยา่งสม ่าเสมอ มี
ความรูค้วามเขา้ใจในศาสตรก์ารเรียนรู ้สามารถ
จดัการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ผูเ้รียน ก ากบัดแูล 
และติดตามผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
ใหค้ าชีแ้นะแกเ่พ่ือนอาจารยใ์นศาสตรไ์ด ้และสง่เสริม
ใหเ้กิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย ์
ภายในองคก์ร   
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ 
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ขอ้เสนอแนะจาก สกอ ในการน าแนวทางการส่งเสริม
คณุภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์น

สถาบนัอดุมศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

1. สถาบนัการศึกษาน าแนวทางไปพฒันาสมรรถนะสูอ่าจารยมื์ออาชพี 
หรืออาจน าไปประกอบการประเมินการปฏิบติังาน 
2. สกอ จดัการผ่านหน่วยงานกลาง เชน่ ส านักสง่เสริมพฒันาบุคลากร, 
และ สมาคมเครือขา่ยวิชาชพีอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอดุมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท.) ในการจดัหลกัสตูรฝึกอบรม สรา้งหน่วยงานพฒันาอาจารย ์
อดุมศึกษา พฒันาอาจารยใ์นรปูแบบตา่งๆ และการประเมินอาจารยต์น้แบบ
ดา้นการสอนจากสถาบนัตา่งๆ 
3. ใชอ้า้งอิงเป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีชดัเจนเป็นรปูธรรมทัว่ทัง้องคก์ร และ
ประเทศ เชน่  

- การก าหนดคณุสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
- การประเมินองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนการสอนของการประกนัคณุภาพ

ระดบัหลกัสตูร 
- การประเมินผลการสอนในการขอต าแหน่งวิชาการ 

4. มีการติดตาม และประเมินผลการน าแนวทางนีไ้ปใช ้
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สรุปกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา  

• กรอบมาตรฐาน UK-PSF – เสียคา่ใช้จ่ายในการสมคัร เพ่ือรับการ
ประเมิน ผ่านหน่วยงาน Advanced HEA ของประเทศองักฤษ 

• กรอบมาตรฐาน สกอ – สกอ น าแนวทางฯ ไปใช้ผ่านหน่วยงานกลาง  
ในการสนบัสนนุการฝึกอบรม พฒันาอาจารย์ในรูปแบบตา่งๆ และการประเมิน
อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน (เกณฑ์ระดบั 3) ท่ีสง่ตวัแทนมาจากสถาบนัตา่งๆ  

• กรอบมาตรฐานแต่ละสถาบันที่สร้างขึน้  
 - มอ (PSU-TPSF) 2558, 
 - มจธ (KMUTT-PSF) 2559,  
 - มศว (SWU-PSF) 2562 
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