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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการหลักสูตรวิทยากรแกนนําฯ
๒. แบบตอบรับการเขาอบรม และขอมูลผูเขารับการอบรม
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย
และองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) ดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนําดาน
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อพั ฒนาอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาให มี
สมรรถนะด านการเรียนการสอนตามกรอบ UK Professional Standard Framework ของประเทศอังกฤษ
และไดรับ การรับ รองสมรรถนะดานการเรีย นการสอนในระดับ ๓ ของ UK PSF และเป นวิทยากรแกนนํ าใน
การถายทอดความรู รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาได ซึ่งจะ
ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หมวดที่ ๑ : Delivering learning and teaching in higher education อบรมระหวางวัน ที่
๓๑ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
หมวดที่ ๒ : Enhancing professional practice in higher education อบรมระหวางวันที่
๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
หมวดที่ ๓ : Leading learning and teaching in the Thai context อบรมระหวางวัน ที่
๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทั้ งนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะสนั บ สนุ น งบประมาณส ว นหนึ่ ง เป น
คา ลงทะเบี ยนใหกับผูเขารับการฝกอบรม และสมาคม ควอท จัดเก็บคาลงทะเบียนอีกสวนหนึ่งจากผูเขารับ
การฝ กอบรม ในอัตราคนละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหาพั นบาทถวน) เพื่ อเป นคาใชจายในการดําเนินการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑)
/ในการนี้...

-๒ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหทานพิจารณาคัดเลือกอาจารยในสังกัด
ของทานที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่โครงการฯ กําหนดเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว โดยขอความรวมมือ
ใหพิจารณาอยางรอบคอบวาบุคคลที่สงมาเขารวมฝกอบรมสามารถเขารับการฝกอบรมไดอยางตอเนื่องตลอด
หลักสูตร โดยไมมีผลเสียแกงานและสถาบันที่สังกัด (หากสงเกิน ๑ ทาน ขอใหเรียงลําดับความสําคัญ) สําหรับ
ในสวนของคาเดินทางและคาที่พัก ขอใหเบิกจายจากมหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลไดที่ คุณรุงนภา ดุงสูงเนิน (เจาหนาที่สมาคม ควอท) โทรศัพท ๐-๒๐๓๙-๕๕๒๗-๘ มือถือ ๐๘๓-๕๔๗-๘๔๕๐
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาเสนอรายชื่อผูเขา รวมการฝ กอบรมฯ ดังกลา ว โดยสามารถ
Download โครงการ แบบตอบรับ ขอมูลผูเขารับการอบรม และรับทราบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม
ไดทาง www.mua.go.th และ http://thailandpod.org/ ทั้งนี้ ขอใหสงแบบตอบรับ และแบบฟอรมขอมู ล
ผูเขารับการอบรม ไปยังสมาคม ควอท โดยตรง ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสามารถติดตามการประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร จิตสุขุมมงคล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุมพัฒนาศักยภาพคณาจารยฯ
โทร. ๐-๒๖๑๐-๕๒๔๐, ๐-๒๖๑๐-๕๓๒๗
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๑, ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๐

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF”
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละระดับการศึกษา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง สั ง คมข้ อ มู ล สารสนเทศ ซึ่ ง ตามภารกิ จ หลั ก ของรั ฐ บาลใน
การขับเคลื่อนประเทศสู่ ยุคของ Thailand 4.0 นั้น ได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่าง
มาก โดยตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวให้
พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องมี
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนในอนาคตมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค
อาเซียนและระดับสากล รองรับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความหมายมากกว่า
การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา แต่เปลี่ยนมาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์
ทางการศึกษาที่กว้างไกล สามารถปรับประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการเป็นนักออกแบบระบบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โ ดยตรงต่อผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในฐานะหน่ วยงานกลางในการก ากั บดู แลสถาบั นอุ ดมศึ กษา ได้ เล็ ง เห็ นถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
มากยิ่ งขึ้น มีความตระหนั ก ถึง ความส าคัญในการน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ การจั ด
การเรียนการสอนของอาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ประกอบกับคณะะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาที่ส านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจัดทาขึ้น และให้ นา
แนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยเสนอแนะให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีหน่วยงานกลาง
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้และส่งเสริม การนาแนวทางนี้ไปใช้ให้ เกิด การพัฒนาอย่างยั่ งยืน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิค
การสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้ง ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามีหน่วย
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีส มรรถนะด้านการเรียนการสอนตาม
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป

-2สมาคมเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ แ ละองค์ ก รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
(ควอท) เป็นหน่วยงานที่มวี ัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาจารย์และพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงเทคนิคในการเรียน
การสอน และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและเทคโนโลยี ทาให้นักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น สนองตอบยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
ประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุก แห่ งมี ห น่ว ยพั ฒ นาวิช าชีพ การเรีย นการสอน ดั ง นั้น
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาร่ว มกั บสมาคมเครือ ข่า ยการพัฒ นาวิช าชี พ อาจารย์ และองค์ ก ร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัด
การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF ขึ้น เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามกรอบ UK Professional Standard Framework (UK PSF) ใน
ระดับ 3 และผู้ที่ผ่านการประเมิน จะได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนจาก Advance HE
(AHE) สามารถทาหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนาในการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
ทัดเทียมในระดับสากล ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบ UK
Professional Standard Framework ของประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียน
การสอนในระดับ 3 ของ UK PSF และเป็นวิทยากรแกนนาในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัด
การเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้
เป้าหมาย
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน จานวน 60 คน
ขอบเขตการดาเนินการ
ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบ UK PSF ตามข้อเสนอของ Advance HE (AHE) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงสร้างของหลักสูตร : Advance HE (AHE) เสนอโครงสร้างของหลักสูตร Certificate
in Leading and Teaching in Higher Education (CLLTHE) ประกอบด้วย 3 Module ดังนี้
Module 1 : Delivering learning and teaching in higher education จานวน 4 วัน
Module 2 : Enhancing professional practice in higher education จานวน 4 วัน
Module 3 : Leading learning and teaching in the Thai context จานวน 4 วัน

-32. ระดับ ความรู้ ด้า นการสอนและคุ ณ สมบั ติที่ จาเป็ น: หลั กสู ตร CLLTHE ถูกออกแบบ
ให้เหมาะสาหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ด้านการสอน รวมทั้งด้านความเป็นผู้นาและ
การบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในด้านการสอนมาก่อน โดยหลักสูตร
ดังกล่ าวจะช่วยให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึ กฝนและพัฒนาด้านการสอนทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นในเรื่องความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และการสอน ซึ่งเนื้อหาใน
หลั กสู ตรจะช่ว ยให้ ผู้ ที่เข้ารั บการฝึ กอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับ Fellowship หรือ
Senior Fellowship ของ Advance HE (AHE)
3. การเรียนรู้และการสอน : การฝึกอบรมในแต่ละหมวดจะประกอบด้วย
(1) คาบเรียนแบบมีผู้สอนบรรยาย ใช้เวลาสอนวันละ 5 ชั่วโมง (09.30 – 16.30 น.) โดย
มีรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์และการฝึกฝนด้าน
การสอน รวมทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการนาเสนองานและกิจกรรมกลุ่มย่อย
(2) กิจกรรมออนไลน์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมอ่านบทเรียนมาล่วงหน้า การอภิปราย การแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในหลักสูตร และผลที่จะ
ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ
4. การให้การรับรองผล : มีการประเมินผล 3 – 6 เดือน ภายหลังจากการจบหลั ก สู ตร
รวมทั้ ง มี การติ ดตามผลจากการฝึ กปฏิ บั ติ ด้ านการเรี ยนรู้ การสอน และการประเมิ นผลโดยบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยไทย
5. การประเมิน ผลและผลตอบรับ : ช่ว งระยะการประเมินผลและผลตอบรับ ตลอดจน
การประเมิ น ตนเองและการประเมิ น จากเพื่ อ นร่ ว มงานจะถู ก สอดแทรกไว้ ใ นหลั ก สู ต รนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การประเมินจากแบบฟอร์ม เนื้อหา รวมทั้งจากการสอน การสารวจและการพิจารณาจากเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เป็นผู้นาและรับผิดชอบในด้านจัดการเรียนการสอน (Leading a program team) พี่เลี้ยง
(Mentoring colleagues) หรือ เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(Managing teaching staff) และยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เนื่องจากในการฝึกอบรม
และการสอบประเมินวัดผล จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่ว มกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้ว น
ตามทีห่ ลักสูตรกาหนดได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

-42. ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนของ
AHE สามารถถ่ า ยทอดความรู้ รู ป แบบ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ อ าจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา และผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนในระดับ 3 สามารถเป็นวิทยากร
แกนนาหลักให้กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลาการฝึ ก อบรม จ านวน 12 วั น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม – พฤศจิ ก ายน 2561
ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ดังนี้
Module 1 : อบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
Module 2 : อบรมระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2561
Module 3 : อบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
งบประมาณ
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่วนหนึ่ง
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 60 คน ในอัตรา
คนละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้ตามสิทธิจากหน่วยงาน/สานัก ต้นสังกัด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ส มรรถนะด้ า นการเรี ย นการสอนตามกรอบ UK
Professional Standard Framework ในระดับ 3 และได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
จาก Advance HE (AHE)
2. อาจารย์ที่ได้รับการรับรองในระดับ 3 สามารถเป็นวิทยากรแกนนาในการถ่ายทอดความรู้
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้
-------------------------------------------------

Proposal for Teacher Development and
Recognition
Higher Education Commission
Ministry of Education, Thailand
January/May 2018

Advance HE – Consultancy
Project ref: 6312

1. Your brief
Ian Hall of Advance HE met with Deputy Secretary General Dr Aurasa Pavavimol, Dr Bundit
Thipakorn, and a group of colleagues from the Higher Education Commission of the Ministry of
Education, Thailand, in November 2017 in the UK. The group visited the Advance HE (formerly
Higher Education Academy) office in York and two universities to understand how the UK
Professional Standards Framework has been used to develop teachers and recognize teaching in
Higher Education.
During the visit it was noted that the Higher Education Commission would like to:


Recognise experienced teachers in higher education in Thailand as HEA Fellows, and
ideally establish 200 Senior or Principal Fellows in the country in the next two years.



Engage in a project to improve teaching in universities, which would support the rollout of a
Thai Professional Standards Framework and the development of curricula that aligns with
the Thai Qualifications Framework. This would also embed the key principles of delivering
outcome based education (OBE) and active learning.

This proposal outlines a programme that can support achievement of these aims, and has been
updated following further conversations with Dr Bundit and Dr Jume from the Ministry of Education
in December 2017 in order to train more experienced staff.
The proposed programme is Advance HE’s Certificate in Learning and Teaching in Higher
Education for experienced staff – this is a comprehensive programme involving three modules of 4
days duration each, and covers all of the core areas of teaching and learning in higher education,
with a focus on the leadership of learning and teaching.
It is based upon the programmes run by most UK and Australian universities for developing their
teaching staff. Advance HE has delivered similar programmes to universities in Thailand, China,
Kazakhstan, Turkey and Saudi Arabia, and at a national level to sixteen different universities in
Bahrain (funded by the Bahrain Ministry of Education).
The programme is aligned to the UK Professional Standards Framework and facilitates
achievement of HEA Senior Fellowship or Fellowship. Further detail about the programme, along
with costings, is provided below.
Note: Advance HE formed in March 2018 following a merger between the Higher Education
Academy (HEA), Leadership Foundation for Higher Education, and Equality Challenge Unit.
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2. Certificate in Learning and Teaching in
Higher Education for experienced staff
Structure of the programme
The proposed Certificate in Learning and Teaching in Higher Education (CLTHE) programme
comprises three modules:


Module 1: Delivering Teaching and Learning in higher education



Module 2: Enhancing professional practice in higher education



Module 3: Leading transformation in learning and teaching in the higher education
context

Each module is aligned to areas of practice (Activity, Core Knowledge, and Professional Values)
within the UKPSF.
Level of teaching and pre-requisite knowledge
This CLTHE programme is designed for staff with some experience (5+ years) in teaching and
learning in higher education, that also have some leadership and management responsibilities (e.g.
leading a programme team; mentoring colleagues; managing teaching staff), but have not had
formal training in teaching.
The CLTHE programme will help develop participants’ teaching practice and also provide detailed
coverage of theories of teaching and learning, with further focus on the leadership and
management of teaching and learning. Its content will be aligned to Descriptor 3 of the UKPSF and
will help to support these staff to apply for Fellowship or Senior Fellowship of the HEA.
Learning and teaching
Each module will be delivered through a blend of face-to-face teaching supported by course
materials and activities in an online learning environment.
Face-to-face sessions:
1. these will be delivered during a 5 hour teaching day (from 09:30 – 16:30) over 4 days with
online interactions throughout each module;
2. the sessions will use a variety of interactive learning models to enable participants to gain
first-hand experience of alternative pedagogic practices. Sessions will be workshop style with
short interactive presentations and small group activities.
On-line activities:
1. Participants will be expected to carry out pre-reading, engage in discussions, share
resources created on the programme and reflect on their practice throughout
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Pre-programme contact, baseline assessment, learning task
and brief survey of teaching experience and needs.

MODULE 1

4 days

Learning and teaching in higher education
1.

Professionalism in teaching and professional
values

2.

Learning theories and practice/Approaches to
learning

3.

Outcome led teaching and constructive alignment

4.

Interactive teaching

5.

Assessment for learning

6.

Models of reflection and reflective practice

7.

Research-informed practice
MODULE 2

4 days (min. 6 weeks later)

Enhancing professional practice in HE

Implementation of relevant ideas and
approaches from Module 1;
Regular updating of the Impact Tracker;
Sharing of relevant reading and resources
amongst group;
Session plans shared amongst action
learning set (ALS);

1.

Innovations in learning and teaching/high impact
strategies

Teaching observations within ALS;

2.

Curriculum design (an introduction)

Creation and maintenance of e-Portfolio
(eP).

3.

Embedding employability

4.

Transforming assessment: assessment of learning

Practical learning 2

5.

Developing academic literacy

6.

Technology enhanced learning and digital literacy

Implementation of relevant ideas and
approaches from Module 2;

7.

Student engagement through partnership
MODULE 3

4 days (min. 6 weeks later)

Practical learning 1

Leading learning and teaching in the Thai context

Regular updating of the Impact Tracker;
Creation of annotated bibliography (how the
literature supports your teaching) and
update CV in preparation for Fellowship
application;

1.

Curriculum design

2.

Graduate attributes

3.

Quality assurance and quality enhancement

4.

Internationalising the curriculum

5.

Scholarship of Learning and Teaching (SOTL)

6.

Looking into the future in HE

Implementation of relevant ideas and
approaches from Module 3

7.

Continuing professional development

Final Assessment

Draft personal teaching philosophy
statement in eP.

Practical learning 3

Completion of Impact Tracker and eP.
End of project:
Assessment of development of participants’
professional practice. Successful creation of a core
group of recognised HE teachers within Thailand

Prepare and submit application for
Fellowship of the HEA at the appropriate
level for experience, following feedback on
draft applications.
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The programme outline is designed to be flexible and work-based in nature, enabling participants
to demonstrate engagement with the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF)
for individuals teaching and supporting learning in Higher Education.
The overarching principles that have informed its development are commitment to:
•

scholarship in teaching

•

continued reflection and evaluation, and consistent improvement of practice

•

outcomes-based Higher Education

•

evidence-based pedagogy

•

innovation and creativity in strategies for teaching and supporting learning

•

respect for learners and for their development and empowerment

Further information about the programme structure and module content is shown below.
Post-Certificate delivery
1. Evaluation of programme with follow up impact survey 3-6 months after delivery.
2. Monitoring of impact on professional practice in learning, teaching and assessment by staff
from Thai universities.
Assessment and feedback
Formative assessment and feedback through self and peer assessment are embedded into the
programme, and will take place in a variety of forms and contexts, including micro-teaching, peer
supported review and reflection.
Participants who attend all of the scheduled sessions and demonstrate engagement with the online
learning environment will be awarded a Certificate of Attendance to acknowledge the professional
development undertaken.
All of the above are flexible and the trainer will discuss the content with the Project Management
team in advance.
HEA Fellowship
The programme, which is aligned with the Professional Standards Framework (PSF), is designed to
facilitate professional recognition as a Senior Fellow of the Higher Education Academy (if
participants meet the pre-requisites described above). Upon completion of the programme all
participants will be encouraged to apply to become a Senior Fellow of the Higher Education
Academy. Those participants that do not have the experience to apply for Senior Fellowship may
choose to apply for recognition as HEA Fellows instead.
Fees for each participant to apply to become a Senior Fellow of the HEA are included in the cost of
the programme and itemized in the costs in section 3.
Staffing
The CLTHE programme can be delivered by two Advance HE trainers for up to 60 staff. A larger
group of staff could be trained by repeating the programme, or by using more trainers, if required.
Sustainability
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The CLTHE programme is offered initially as a programme to support the development of teaching
staff. It can also be offered as a longer programme where:


Advance HE delivers the programme to a first cohort of staff Thai Universities. Around six to
eight staff from this group are chosen to co-deliver the programme with Advance HE.



Advance HE and the 6-8 staff from cohort 1 co-deliver the programme to a second cohort of
staff.

Using this model, Advance HE can not only develop teachers in universities, but also develop staff
that could deliver the programme within their own universities in future.
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3. Contact us
Ian Hall

Kathy Wright

Partnership Development Manager
Email: ian.hall@advance-he.ac.uk

Associate Head of Academic and
Professional Development (International

Phone: +44 1904 717500

Programmes)
Email: kathy.wright@advance-he.ac.uk
Phone: +44 1904 717500

We are Advance HE, and we are dedicated to helping higher
education shape its future. Providing insight so you can use the
foresight. Creating the support so that you can succeed. Hosting the
networks, so you can share best practice. Accrediting achievement
so you can be recognised.
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แบบตอบรับการเข้าอบรม
หลักสูตรวิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และอานวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ ทางสมาคม ควอท
ขอให้ ท่ านกรอกแบบตอบรั บ และข้ อ มู ล ผู้ เข้ า รั บ การอบรม และส่ งกลั บ ให้ คุ ณ รุ่ งนภา ดุ งสู งเนิ น อี เมล์
thailandpod@gmail.com โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๙-๕๕๒๗-๘ มือถือ ๐๘๓-๕๔๗-๘๔๕๐ (ท่านสามารถ Download
โครงการ แบบตอบรับ ข้อมูลผู้ เข้ารับการอบรม และรับทราบประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการอบรมได้ทาง
http://thailandpod.org/ และ www.mua.go.th ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
๑.๑ ชื่อ – นามสกุล......................................................................................................................................
ภาควิชา..............................................................คณะ..........................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด).........................................................................................................
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................
มือถือ...............................................e-mail address..........................................................................
๑.๒ ชื่อ – นามสกุล......................................................................................................................................
ภาควิชา..............................................................คณะ..........................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด).........................................................................................................
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................
มือถือ...............................................e-mail address..........................................................................
๒. อาหาร (ตลอดการอบรม)
□ 󠄀 อาหารอิสลาม
□ 󠄀 ทุกประเภท
□ 󠄀 อื่นๆ..............................................................
หมายเหตุ ส าหรั บ ค่ า ลงทะเบี ย นท่ า นละ ๖๕,๐๐๐ บาทตลอดหลั ก สู ต ร สามารถด าเนิ น การช าระ
ค่าลงทะเบี ยนโดยการโอนเงิน ผ่ านบั ญ ชีของสมาคม ควอท ชื่ อบัญ ชี : "สมาคม ควอท" ธนาคารทหารไทย
สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ ๐๐๓-๒-๘๖๑๑๑-๔ ประเภทออมทรัพย์ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชาระเงินได้ที่อีเมล์
thailandpod@gmail.com

ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “วิทยากรแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบ UK PSF”
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

1. ชื่อ (นาย, นาง, น.ส.) ........................................................... นามสกุล.....................................................................
NAME (MR/MRS/MISS)…………………………………...……………LAST NAME……………………….…………………..…........
ชื่อเล่น........................................... วัน เดือน ปี เกิด ................................................. อายุ ......................................
2. ตาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชา...............................................................................คณะ..............................................................................
DEPARTMENT…………………..…………………………………..FACULTY…………………….………………………………………….
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด)..............................................................................................................................
UNIVERSITY/INSTITUTE (AFFILIATION)……………………………………………………………………………………….…………
สาขาวิชาที่สอน.........................................................................................................................................................
FIELD……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา............................ปี
ที่อยู่ (ที่ทางาน)..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
โทรศัพท์..................................................................... โทรสาร..................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้าน)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... .........................................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ.........................................อีเมล..................................................................
3. การศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาเอก..........................................................................................................
คณะ.......................................................................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................
ปริญญาเอก สาขาวิชาเอก.........................................................................................................
คณะ......................................................................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน............................................................................................

4. ความเชี่ยวชาญ..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ................................................................
.......................................................................................................................................................................................

