
 

  1 

ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
   [   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide เท่านั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  [] หน่วยงานด้านการศึกษา   

[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ที่อยู่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ                                                    .  
โทรศัพท์  0-2579-1111 ต่อ 1198   โทรสาร  0-2579-7005  เว็บไซต์ www.spu.ac.th                       . 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน  
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 1198   โทรสาร  0-2579-7005                                                       .  
มือถือ 084-1024148               .     อีเมล     sirinthorn.si@spu.ac.th                                               .  
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF เทียบเคียงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัด
กาเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
2) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้การยอมรับ โดยได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ และอาจารย์ดีเด่น ระดับชาติ 
3) มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) อาจารย์ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF  
2) มีอาจารย์ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติ ด้านการสอน มีโอกาสเผยแพร่แนวคิด กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การสอน ให้กับเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
3) มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
ต่อเนื่อง 3 ปี จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชี พอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อต้ังมาเป็นเวลา 49 ปี ต้ังแต่ ปี  พ.ศ. 2513 โดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ 
การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปรัชญา “การศึกษา
สร้างคน คนสร้างชาติ” ปณิธานว่า “ปัญญา  เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้
ส าเร็จการศึกษาออกสู่สังคมและท าหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ  จึงได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปข้างหน้า  
ดังวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นน าสร้างมืออาชีพ ที่ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพ่ือภาคธุรกิ จ
อุตสาหกรรมและสังคม” และมีเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเปี่ยมด้วยพลัง (Dynamic 
University) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพและกายภาพ เพ่ือ
สร้างทรัพยากรบุคคล ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี   
 หัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษานั้น อยู่ที่การพัฒนาอาจารย์ ซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการบ่มเพาะ 
ขับเคลื่อนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  มีคุณสมบัติเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้ น 
มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ที่ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้อาจารย์มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถดูแล เอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “อาจารย์ได้รับการยอมรับความเป็น
มืออาชีพ” โดยเน้นการจัดองค์กรการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้แข็งแกร่งและพอเพียง 
เพ่ือผลักดันให้องค์กร สามารถแข่งขันกับตลาด ทั้งทางด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต และการให้บริการ ดังนั้น ศูนย์
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนจึงได้ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ภายในของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เป็น  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน 2) จัดการอบรมพัฒนา
อาจารย์ทั้งภายในและภายนอก 3) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Coach) ให้ค าปรึกษาและพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการยกย่อง/รางวัลด้านการสอน 5) สนับสนุนความส าเร็จของนักศึกษาได้รับการยอมรับ /
รางวัล หรือประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังภาพที่ 1 

 
การใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 การวางแผน (Plan) การจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  รายปี 
และ 3 ปี โดยก าหนดเส้นทางการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล 

 การด าเนินงาน (Do) จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา ด้านการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้า
รับการอบรม/สัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอน ในองค์กรระดับชาติ เพ่ือพัฒนาตนเองและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน อีกทัง้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้  กับเพ่ือนอาจารย์ด้านการสอนอยู่ เสมอ นอกจากนี้ ศูนย์
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนปีละ 350,000 บาท รวมถึง
มีการจัดให้มีโค้ช ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านการสอน อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้อาจารย์
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เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ และส่งเสริมการเข้ารับรางวัลกับหน่วยงาน
ภายนอกอีกด้วย  

 การตรวจสอบ (Check) มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF โดยมี
การเปิดตัวประชาสัมพันธ์ แนะน าให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
กระตุ้นให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ก าหนดเส้นทางการพัฒนาอาจารย์ตาม
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ก าหนดให้มีผลตอบแทนเป็นขวัญ ก าลังใจ ให้อาจาร ย์ให้
ความส าคัญในการสอน โดยเป้าหมายหลักอยู่ที่ความส าเร็จของนักศึกษา 

นอกจากนี้ มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทั้งอาจารย์ใหม่ (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี) และอาจารย์
ประจ า (ปฎิบัติงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป) และข้อเสนอแนะจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง ผลการประเมินการสอน รวมถึงผลการ
ประเมินโครงการกิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน และน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  การด าเนินการให้เหมาะสม (Action) มีการพัฒนาต้นแบบด้านการสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองด้านการสอน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning ได้แก่ Project 
Based, Problem Based, Game Based Learning, Experimental Learning ฯลฯ  และสนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลแบบหลากหลาย ลดการใช้การสอบเพียงอย่างเดียว มุ่งให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติและสร้างผลงานที่เป็น
นวัตกรรมแก่สังคม และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และเผยแพร่ผลการพัฒนาการสอนผ่านเวทีต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ พัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์และระหว่างคณะ อีกทั้งการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ
สถาบันอ่ืน ๆ อีกด้วย  
          ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล: (1-2 หน้า) 
 

1) อาจารย์ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-
PSF โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ก าหนดขั้นตอนการเข้าสู่
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ แผนการพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน และจัดท าประกาศสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ประกาศมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ และประกาศการพัฒนาอาจารย์สู่ มาตรฐานอาจารย์มืออาชี พ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้มีการก าหนดแนวทางสนับสนุน ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาจารย์ที่ผ่านการประเมินใน
แต่ละระดับตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ดังภาพที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่
ได้ก าหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชี พ และสอดคล้องกับแนวทางการส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรม UK-PSF เพ่ือเรียนรู้มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ และเพ่ือคัดเลือกเป็น
วิทยากรแกนน า ด้านการพัฒนาอาจารย์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
2) มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีอาจารย์ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติ ด้านการสอน ได้แก่ ได้รับรางวัลอาจารย์

ดีเด่น ด้านการสอนจาก สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) จ านวน 3 คน ใน 3 คณะ ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดังภาพที่ 3 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้
ผลักดันให้อาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน  พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งเดียว ได้รับรางวัลนี้ และจัดให้มีรางวัลอาจารย์ดีเด่น อย่างต่อเนื่อง ภาพที่ 4 นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าอบรมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ UK-PSF เป็นมาตรฐานระดับสากลอีกด้วยดังภาพที่ 5   มีการจัดการ
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เผยแพร่ผลงาน แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ผ่าน Teaching and Learning Forum และการ
ประชุมวิชา กา ร ด้านกา รเรี ยนกา รสอนอย่าง ต่อ เนื่ อง ภา พที่  6  นอกจา กนี้ มีโ อกา สเผยแพร่ แนวคิด 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสอน ให้กับเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับสมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  

นอกจากนี้ ผลักดันให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ 
เป็นการสร้างโอกาส และทิศทางในการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ตามมาตรฐานอาจารย์ที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 7
โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีกระบวนการพัฒนาอาจารย์จนได้รับการยอมรับ ระบบการสนับสนุน และแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน มีโครงการ The Teacher Project สร้างระบบพ่ีเลี้ยง ให้อาจารย์แนะน าด้านการ
สอน การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน และต ารา ท าให้อาจารย์ให้การยอมรับและมีวัฒนธรรมใน
การส่งเสริมศักยภาพ ซ่ึงกันและกัน ส่งผลท าให้อาจารย์มีโอกาสได้เข้ารับรางวัล ด้านการสอนในระดับชาติ โดยได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ในที่ประชุมบุคลากรประจ าปีของมหาวิทยาลัย อีกด้วย  

3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับ จึงท าให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยที่
ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 3 ปี จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ดังภาพที ่8 

 

 
ภาพที่ 1 ล าดับขั้นการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ภาพที่ 2 ระดับการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
ภาพที่ 3 อาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนจาก สออ.ประเทศไทย 

   
ภาพที่ 4 รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน 

 
ภาพที่ 5 อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ UK-PSF 



 

  6 

 
ภาพที่ 6 การจัดการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน ผ่าน Teaching and Learning Forum 

 
ภาพที่ 7 สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 
ภาพที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลสถาบันที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน 
 


