
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
พ.ศ. 2563 

                                      

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการ                
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะของการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมติสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2563 จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2563”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
                     ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

“อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

“คณะกรรมการ”            หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาระดับคุณภาพมาตรฐาน  
                                           อาจารย์มืออาชีพ   
“อาจารย์”  หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                  

ข้อ  4  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ                
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 5 ให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตน

และประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ      
ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผู้เรียนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผล            
การเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 
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ระดับท่ี 2 วิชชาจารย์  (Professional Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียน            
การสอนระดับท่ี 1 ท่ีมีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม ่าเสมอ         
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตาม  
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริ มให้เกิด             
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร    

ระดับท่ี 3 สามัตถิยาจารย์  (Scholarly Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียน            
การสอนระดับท่ี 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัย
ในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบาย
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์       

ระดับท่ี 4 สิกขาจารย์  (Mastery Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ระดับท่ี 3 ที่เป็นผู้น าในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นท่ียอมรับท้ังภายใน 
และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้
ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้น าเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์       

   ข้อ 6 การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในแต่ละระดับ ให้ประเมิน            
จากกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) 
องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Professional Values) 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามองค์ประกอบดังนี้  

7.1 รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย          เป็นประธาน 
7.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   เป็นกรรมการ 

ทางด้านศาสตร์การเรียนการสอน จ านวน 3 - 5 คน    
7.3 หัวหน้าส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ        เป็นกรรมการ  
7.4 หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่          เป็นเลขานุการ 

   ข้อ 8 คณะกรรมการพิจารณาระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

8.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ในแต่ละระดับ 

8.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพของผู้ขอรับการประเมิน  
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8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินระดับคุณภาพ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของผู้ขอรับการประเมิน  

8.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
8.5 เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบการเข้าสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์  

มืออาชีพของผู้ขอรับการประเมิน  
8.6 ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ข้อ 9 ผู้ขอรับการประเมินต้องเป็นอาจารย์ประจ าซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนระดับ 
อุดมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  

   ข้อ 10 การพิจารณาระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่ 1 ดรุณาจารย์ (Fellow 
Teacher) และระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ให้มีขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

      10.1 ผู้ขอรับการประเมินกรอกแบบค าขอรับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ พร้อมจัดท าเอกสารประกอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

10.2 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบค าขอ รวมทั้งเอกสารประกอบ
ของผู้ขอรับการประเมินให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

10.3 ส านักวิชาส่งแบบค าขอและเอกสารประกอบของผู้ขอรับการประเมินมายัง 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามข้ันตอน  

 10.4 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการประเมินระดับคุณภาพ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของผู้ขอรับการประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 

1) ผู้แทนจากคณะกรรมการตามข้อ 7.2 จ านวน 1 คน   เป็นประธาน 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกที่มี จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ

      ความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การเรียนการสอน    
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน   เป็นกรรมการ 
  ในศาสตร์ของผู้ขอรับการประเมิน     
ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2) และข้อ 3) อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการพจิารณาระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพหรือไม่ก็ได้  

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีหน้าที่ประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจากเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน รวมทั้งมีอ านาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติม                   
หรือสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน หรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมินได้  

10.5 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป โดยให้มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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     1) เห็นชอบการเข้าสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของผู้ขอรับการ
ประเมิน 

     2) มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขหรือปรับปรุงแบบ
ค าขอ 

     3) ไม่ เห็นชอบในการเข้าสู่ ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ                
ของผู้ขอรับการประเมิน 

10.6 เมื่อคณะกรรมการได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีคณะกรรมการเห็นชอบการเข้าสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์  
มืออาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ให้คณะกรรมการเสนออธิการบดีเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

2) กรณีคณะกรรมการเห็นควรให้แก้ไขหรือปรับปรุงแบบค าขอ ให้แจ้งผู้ขอรับ
การประเมินเพ่ือด าเนินการแก้ไข หากผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบการเข้าสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ให้คณะกรรมการเสนออธิการบดีเพ่ือออก
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

3) กรณีคณะกรรมการไม่เห็นชอบการเข้าสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและแจ้งผู้ขอรับการประเมิน 
  ข้อ 11 ในกรณีผู้ขอรับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในระดับที่  3  
สามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และระดับที่ 4 สิกขาจารย์ (Mastery Teacher) เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้น ากระบวนการพิจารณาของ UK Professional Standards Framework (PSF) มาใช้ 
ในการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพต่อไป  

   ข้อ 12 อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 10.4 2) และ 3) ในการประเมินระดับคุณภาพ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพให้มีอัตรา ดังต่อไปนี้ 

     12.1 การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในระดับที่  1  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 1,500 บาท ต่อหนึ่งค าขอรับการประเมิน 

     12.2 การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในระดับที่  2  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 3,000 บาท ต่อหนึ่งค าขอรับการประเมิน 

   การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการเมื่อได้พิจารณาแบบค าขอแล้วเสร็จและ 
มีความเห็นตามข้อ 10.5  

  ข้อ 13 ในแต่ละระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
ในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

 

/ระดับท่ี... 




