
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1) 
 
1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  มีการดําเนินงานดังนี ้
1.1) ระบบการรับอาจารย ์  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 

ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ และการจัดสรรอาจารย์พี่เล้ียง ดังแผนภูมิที่ 2.1 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามรอบแผนกลยุทธ์ เสนอ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

สํานักวิชาฯ 
แจ้งกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยให้

สาขาวิชา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการตามความเช่ียวชาญที่หลักสูตร
ต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 มีผล

สอบภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอสํานักวิชาฯ และคณะฯ เพ่ือให้ความ

เห็นชอบ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หน่วยการเจ้าหน้าที่) 
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจํา

หลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ และดําเนินการ

คัดเลือกอย่างโปร่งใสจนได้อาจารย์ทีมี่คุณสมบัติเหมาะสม 

กรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดวิธีการคัดเลือกอาจารย์ และกรอบระยะเวลาดําเนินการ

คัดเลือก และกําหนดให้มีการสอบสอน 



 

 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิ 2.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2559   

 

1.2) การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559         
ดังแผนภูมิ 2.2 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

(1) กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับจะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 
โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่ประจําอยู่ในสาขาวิชาก่อนเป็นอันดับแรก 

(2) กรณีหลักสูตรใหม่ สํานักวิชาฯ พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ขั้นตอนการร่างหลักสูตร และ
เสนอเล่มหลักสูตร มคอ. 2 พร้อมรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรให้กรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพื่อ
พิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติ   

(3) เมื่อดําเนินการสอนตามหลักสูตรไปแล้ว กรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินการคงอยู่หรอืการใกล้เกษียณของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อเสนอช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรท่านใหม่แทนท่านเดิมก่อนที่จะเกษียณอายุหรือ
ลาออก โดยทําเรื่องขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา จากน้ันจึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบ 

(4) กรณี ที่หลักสูตรมีอาจารย์ไม่เพียงพอที่จะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร แทนอัตราเกษียณหรืออาจารย์ลา
เพิ่มพูนความรู้ ประธานกรรมการวิชาการจะพิจารณาจัดสรรอาจารย์ในคณะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และเสนอ
สํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณาและดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(5) กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรจากแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อสะท้อนความเหมาะสมของการแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตร  

(6) กรรมการบริหารหลักสูตร ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(7) ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

การติดตามคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 2558 
 

บริหารหลักสูตร พบว่าได้คะแนน 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ซึ่งได้คะแนน 4.67 ที่ประชุมกรรมการประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที ่3/2559 ไดท้บทวนกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจาํหลักสูตร เห็นว่ามีประสิทธิภาพ

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏบิัติงานเพ่ือต่อสัญญาและเพ่ือการปรับปรุง 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และสํานกัวิชาฯ 
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุเป็นอาจารย์ 

หัวหน้าสํานักวิชาฯ จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ 
เพ่ือให้คําปรึกษาขอ้เสนอแนะ 



ดี อย่างไรกต็ามเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรครัง้ต่อไป สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 จงึปรบัคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558   

 
* ปรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2559 
 

แผนภูมิ 2.2 กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
 



 กระบวนการบริหารอาจารย์ แสดงดังแผนภูมิที่ 2.3 โดยดําเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา/
หลักสูตร ในระดับคณะจะบริหารในเรื่องอัตรากําลังและขีดความสามารถของอาจารย์ทั้งหมด ส่วนกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการในส่วนของการบริหารจัดการอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้บริหารจัดการให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 
คน ตลอดระยะเวลาการจัดศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 และได้แบ่งภาระงานสอนให้อาจารย์ในหลักสูตรตาม
ความชํานาญของอาจารย์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกรายจะดําเนินในระดับคณะ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ ซึ่งได้ผลการประเมิน 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสูงกว่าผลประเมินในปี 2558 (คะแนน 
4.67)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2.3 กระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์ในปัจจุบัน 
อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปิดหลกัสูตร

ใหม่ตามแผนกลยทธ์ของคณะ

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
บริหารจัดการให้หลักสูตรมีจํานวนและคุณสมบัติของ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*
ตลอดเวลาการจัดการศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดสรรภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของอาจารย์ โดยให้มีปริมาณงานที่ใกล้เคียง

กันและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

กรรมการวิชาการฯ พิจารณากําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่การระบบบริหารหลักสูตร 

สํานักวิชาฯ 
จัดให้มีระบบการยกย่องชมเชยอาจารย์ที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่นตามพันธกิจแต่ละด้านและจัดแสดงความยินดีรวมทัง้

ประกาศให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จัดทํา TOR และ JA ทุกๆ 6 เดือน เสนอหัวหน้าสํานักวชิาฯ 

เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏบิัติงานและแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์

ทราบ ซ่ึงอาจารย์สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ปรับปรุงการบริหารอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
ตามผลการประเมิน 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ทบทวนและปรับปรุง 

กระบวนการบริหารอาจารย์ 

หมายเหตุ * สาํหรับการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป ให้ปรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปี 2558 



3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   
 

  กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จะดําเนินการในระดับคณะฯ และสํานักวิชาฯ ซึ่งมีกระบวนการดังแผนภูมิที่ 2.4 
 ผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีส่วนร่วม ดังนี้ 

(1) กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยจะพิจารณาแผนการพัฒนาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร โดยจะมีการทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําปี 

(2) มีกลไกการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์รายละ 7,500 บาทต่อคน
ต่อปี นอกจากน้ียังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวิจัย โดยมีทุนวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ทั้งในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย เพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ อีกทั้งยังมีมีการจัดสรรรางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และหนังสือ/ตํารา โดยมหาวิทยาลัย และ 
คณะฯ 

(3) มีการดําเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์ โดยมีการอบรมเก่ียวกับเทคนิค
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผล การเขียนบทความทางวิชาการ การเป็น
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น  

(5) มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในระดับคณะ 
(6) มีการนําผลการประเมินกระบวนการในปี 2558 มาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์โดยในปีการศึกษา 

2559 โดยสํานักวิชาฯ จัดให้มีระบบพี่เล้ียงให้อาจารย์รุ่นใหม่ และกําหนดให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่จะของบสนับสนุน
การทําวิจัยต้องมีการระบุอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาการทําวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และ
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 
ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย (1 มกราคม 2559) ส่วนผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
พบว่า มีค่าสูง คือ ร้อยละ 176 สูงขึ้นจากปี 2558 (ร้อยละ 148) 

(7) กรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการส่งเสริมฯ ในปีการศึกษา 2559 จากผลลัพธ์ที่ได้ เห็นว่า
กระบวนการที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิผลที่ดี นอกจากน้ีนโยบายคณบดีให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงที่ได้รับการ
พัฒนา (โครงการ Lunch talk) และในปีการศึกษา 2559 นี้ได้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชาอื่น เพื่อพัฒนาสู่ Best Practice ต่อไป (เอกสารแนบ สรุป กิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้     
สหกิจศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2.4 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผ่านสํานักวิชาฯ) 
จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ตําแหน่งทาง
วิชาการและทักษะที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของอาจารย์) และจัดหา

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานของอาจารย์ 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

อาจารย์เข้ารับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาอาจารย์ 

กรณีอาจารย์ใหม่ กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ 

กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล และติดตามตัววัด ได้แก่  
จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  
จํานวนอาจารย์ปรญิญาเอก  
ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนกัศึกษา  
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามผลงาน 

ที่ประชุมประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และเสนอสํานัก

วิชาฯ เพ่ือปรับปรุง 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาและวางแผนพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร  เสนอสํานักวิชาฯ

อาจารย์แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามโครงการ Lunch talk 
มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา (ปรับเพ่ิม ปี 2559) 


