
ขั้นตอนการด าเนินงานด้าน ระบบการรับอาจารย์ ดังแสดงในแผนภูมิกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดสรรภาระงานสอนตามความช านาญของอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่ จัดท า TOR ส่งหัวหน้าส านกัวิชาฯ ทุก 6 เดือน (หรือภาคการศึกษา)ตามแนวปฏิบัติของคณะฯ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

แต่งต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย ์โดยมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อต่อสัญญาและเพื่อการปรับปรุงการท างานเพื่อรบัการประเมินในรอบถัดไป 

กรรมการบริหารส านกัวิชาฯจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามรอบแผนกลยุทธ ์เสนอคณะฯ และมหาวิทยาลยัตามล าดับ 

 

กรรมการบริหารส านกัวิชาฯพิจารณาขดีความสามารถและอัตราก าลังของอาจารย์ในปัจจุบัน อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า  

และความต้องการเปิดหลักสูตรใหม ่

 

ส านักวิชาฯแจ้งกรอบอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลยัให้สาขาวิชา  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร 

ก าหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่หลกัสูตรต้องการ เช่น เพื่อทดแทนอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ

ทางด้านเคมีวิเคราะห์ทางอาหารที่เกษียณไปและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 มีผลสอบภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติอื่น

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เสนอส านักวิชาฯ และคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หนว่ยการเจา้หน้าที่) 

แต่งต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ใหม่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปและด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งความรู้ทางวิชาการ จริยธรรม และบคุลิกภาพ และด าเนินการคัดเลือกอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใสจนได้อาจารย์ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุเป็นอาจารย์ 

หัวหน้าส านักวิชาฯปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้เกี่ยวกบักฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกีย่วข้อง และจัดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า และเมื่ออาจารย์

ใหม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะได้รับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับรายละเอยีดการด าเนินงานของ

หลักสูตร 

กรรมการคัดเลือกฯก าหนดวิธีการคัดเลือกอาจารย์ และกรอบระยะเวลาด าเนินการ  



การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสตูรมรีะบบการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรดงันี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 2548 จะเป็นไปตาม
เกณฑ์ใหม่ปี 2558 ยกเว้นไมม่ีการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และความจ าเปน็ในการแต่งตั้งอาจารย์แทน
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรเดิม โดยจัดสรรอาจารย์ที่มวีุฒกิารศกึษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 2548 ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรทั้งนี้การใช้เกณฑ์ใหม่ปี 2558 จะเริ่มได้ใน
ปี 2561 ครบรอบของการปรับปรุงหลักสตูรใหม่และตอ้งแต่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรชดุใหม่ ภายใต้ความพจิารณาร่วม

และเห็นชอบของกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร 
 เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปยังกรรมการวิชาการ

คณะฯ   

กรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

เสนอส านกัพัฒนาคณุภาพนักศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

แจ้ง สกอ. เพือ่รับทราบ 

 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ประเมนิกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร 

พิจารณาการเกษียณอายุ ความต้องการลาเพื่อฝึกอบรมหรือลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
 ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรใหมท่ราบ 



1.3) ระบบการบริหารอาจารย์ 
การบริหารอัตราก าลังและขีดความสามารถของอาจารย์ทั้งหมดจะด าเนินการในระดับส านักวิชาร่วมกบัหลักสตูร โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารส านกัวิชาฯ 
พิจารณาขดีความสามารถและอัตราก าลังของอาจารย์ในปัจจุบัน อตัราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปิด

หลักสูตรใหม่ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 

กรรมการบริหารส านักวิชาฯ 

จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามกรอบแผนกลยุทธ์เสนอกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร 
บริหารจัดการให้หลักสูตรมีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาการจัด

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดสรรภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ โดยให้มีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน 

และสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและด้านการสอน 

กรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 

พิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการระบบบริหารอาจารย์

และสิ่งสนับสนุนการท างาน   

ส านักวิชาฯจัดให้มรีะบบการยกย่องชมเชยอาจารย์ที่มีผลการด าเนนิงานดีเดน่ตามพนัธกิจแต่ละด้านและจัดแสดงความยินดี
รวมทั้งประกาศให้ประชากรในคณะฯ ได้รับทราบ  

อาจารย์ 

จัดท า TOR และ JA ทุก 6 เดือน เสนอหัวหน้าส านักวิชาฯ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานประเมนิผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลการประเมนิให้อาจารย์ทราบ ซึ่งอาจารย์สามารถ
อุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตามผลการ

ประเมินของอาจารย์ทุกปีการศึกษา 



การทบทวนผลการปฎิบัติงานเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
            จากการประชุมพิจารณาทบทวนข้ันตอนและระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรระบบการบริหาร
อาจารย์ในรอบที่ 1 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และรอบที่ 2 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร” ในวันศุกร์
ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. โรงแรมรติลานนา อ.เมอืง จ.เชียงใหม่พบว่า  
             (1) ขั้นตอนการด าเนินงานใน ระบบการบริหารอาจารย์ ตามอัตราก าลังนั้นไม่มีปญัหาเนื่องจากอาจารย์ประจ าของ
หลักสตูรได้อาจารย์ที่มีคณุสมบัติและจ านวนครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
             (2) การด าเนินงานของหลักสตูรในด้านการแบ่งภาระงานสอนเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมและต้องมี
การปรับปรุง จากการพิจารณาผลการตัดเกรดตามกระบวนวิชาของนศ.และผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อนและกระบวนวิชา
พบว่า มีกระบวนวิชาบางวิชาที่ให้เกรดเอมากเกินไป และมีบางกระบวนวิชาที่เกรดส่วนมากอยู่ที่ซีบวกและมเีอฟ ซึ่งอาจแสดง
ถึงความผิดปกติของการสอน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบหรอืวิธีการประเมินผลการศึกษา 
แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
            (1) แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนวิชาที่มีการตัดเกรดให้เอมากเกินไป  นั่นคือ นศ.ท าคะแนนไดเ้ยอะได้เกิน 
80 เปอร์เซ็นต์มีจ านวนมาก ท้ังนี้ท่ีผ่านมาทางหลักสูตรและทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะยดึเกณฑก์ารตัดเกรดที่อิงเกณฑ์
เป็นหลักคือ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้เอ  แต่ในกรณีที่นศ.ท าคะแนนได้สูงมากๆ ควรใช้เกณฑ์การตดัเกรดทั้งอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
ประกอบกัน  เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเกรดอย่างเหมาะสม  
            (2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาในกระบวนวิชาที่มีการตัดเกรดต่ าเกินไป จากท่ีไดม้ีการหารอืกับอาจารย์ผูส้อนพบว่า 
นศ.ท าข้อสอบไมไ่ดต้ามเกณฑ์ที่อาจารยต์ั้งไว้ และวิชาที่ประสบปญัหาจะเป็นวิชาที่มีการค านวณทางวิศวกรรมอาหาร 
ประกอบกับข้อเสนอแนะของนศ.ที่เรียกร้องให้มีการสอนค านวณแกป้ัญหาโจทยม์ากขึ้น และจากปัญหาที่หลักสตูรไมส่ามารถ
ด าเนินการเปลีย่นตัวผูส้อนได้จึงได้มีความพยายามที่ขอให้อาจารยผ์ู้สอนปรับและพัฒนาวิธีในการสอนเนื่องจากวิชาที่นศ.ได้
คะแนนน้อยนั้นมักเป็นวิชาค านวณดังนั้น การฝึกนศ.โดยใช้วิธีการสอนแบบ Flipped the classroom จึงน่าจะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมทีสุ่ด และปรับการแบ่งภาระงานให้การท างานอยู่ในรูปของทีมสอน และถ้ามาตรการนีไ้ม่ประสบผลส าเร็จ ก็คงต้อง
หามาตรการอื่นในการจดัการต่อไปเช่น การจัดโครงการท าคลังข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อให้นศ.ได้มีโอกาสฝึกท า ฝึกคดิและ
แก้ปัญหาโจทย์ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

กระบวนการ: ด าเนินการในระดบัคณะร่วมกับหลักสูตรภายใต้นโยบายการส่งเสรมิด้านการจัดกระบวนการเรยีนการสอนของส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผ่านส านักวชิาฯ) 
จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ พิจารณาจากต าแหน่งทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับพนัธกิจของอาจารย์ผู้สอน

ในแต่ละหลักสตูร และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท างานของอาจารย์ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เป็นต้น 

กรรมการบรหิารส านักวิชาฯ 
จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารยต์ามรอบแผนกลยุทธเ์สนอ

กรรมการบรหิารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนของแต่ละหลักสตูร 

เข้ารบัการพัฒนาตามหลักสตูรอบรมทีค่ณะฯ หรือมหาวทิยาลยัจัด

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ 

อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนของแต่ละหลักสตูรยื่นขอรับ

ทุนสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อสมัครเข้ารับการพัฒนาตามความ

สนใจของอาจารย์ และท ารายงานภายหลังเสร็จสิ้น 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางศึกษาประจ าคณะฯ จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอนของอาจารย์

ผู้สอนทั้งหมดในหลักสูตร สรุปผลและส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพื่อพิจารณา 

กรรมการบริหารส านักวิชาฯ 
ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล และติดตามตัววัด ได้แก่  
- จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนอาจารยป์ริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศกึษาดีข้ึน 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ิมขึ้น 

- บทความท่ีถูกอ้างอิงต่ออาจารย์ (Citation per head)เพิ่มขึ้น    

กรรมการบรหิารส านักวิชาฯ 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สิ่งที่ได้การพัฒนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนทุกหลกัสูตร เริม่ปีการศึกษา 2559 

การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และเสนอส านักวิชาฯ เพื่อปรับปรุงจะด าเนินการทัง้ในระดับหลักสูตร

และกรรมการบริหารส านักวิชาฯ เริม่ปกีารศึกษา 2559 

 

 



 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติของ The Institute of Foos Technology 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีนี้เป็นปีท่ีสองของการด าเนินงานของหลักสูตรภายใต้การรับรองผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสตูรทางด้าน

วิทยาศาสตร์การอาหาร ระดับนานาชาติ  โดยหน่วยงาน  The Institute of Foos Technology 

(http://www.ift.org/community/students/approved-undergrad-programs.aspx) และผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ the IFT Higher Education Review Board (HERB)ได้ระดับ Approved คือมีการพัฒนาและปรับปรุง 

(มีเอกสารแนบ) 

 การด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตร IFT มุ่งเน้นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรโดยเกณฑ์
ก าหนดของ IFT จะสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แต่จะ
มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่มีหัวข้อทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่เฉพาะเจาะจงและระบุเนื้อหาไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะได้รับค าช้ีแจ้งวิธีมาตรฐานในการด าเนินงาน และได้มีโอกาสพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนกับผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์ชาวไทยที่ท างานในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาปีละครั้งใช้ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญที่ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษในช่วง 3 ปี ติดต่อกันคือ ศาสตราจารย์ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล
ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Department of Food Science) ที่ Louisiana State University เมือง BatonRouge, 

Louisianaประเทศสหรัฐอเมริกาคณาจารย์จะได้รับค าช้ีแนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวัดระดับการเรียนรู้ตามข้อก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ขึ้นตามล าดับของ Bloom's Taxonomy6 ระดับ ได้แก่ 1. Knowledge (or recall) รู้ 2. Comprehension (or translate) เข้าใจ   3. 
Application (or generalize) ประยุกต์ใช้  4. Analysis (or breakdown/discover) วิเคราะห์  5. Synthesis (or compose) สังเคราะห์  6. 
Evaluation (or judge) ประเมิน หรือตัดสินและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยใช้แบบประเมินชนิดรูบริค และแผนการปรับปรุง ใน
ครั้งตลอด 5 ปีการศึกษาท่ีได้รับการรับรองหลักสูตร (รูปแบบรายงานและรูบริคที่ใช้ดังแสดงในหัวข้อ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน, ตัวบ่งชี้ 5.2) 
 
ตารางที่ 2.1 การเข้าร่วมโครงการสัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการน าเสนอผลงานตามระบบการส่งเสริมอาจารย์ของหลักสูตร 

No. รหัส หัวข้อ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่
1. 12271 ประชุม/ดู

งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนหนังสือและต าราเพื่อ
เสนอขอผลงานทางวิชาการ" 

พนิดา 
รัตนปิติกรณ ์

28 มิถุนายน 
2560  - 28 
มิถุนายน 2560 

ห้องทองกวาว 2 ส านักบริการ
วิชาการ 

2 - ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

การเข้าร่วมการประชุมน าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติในงาน Food 
Innovation Asia Conference 2017 

พนิดา 
รัตนปิติกรณ ์

15-17 มิถุนายน 
2560 

ศูนย์แสดงสินค้าและจัดประชุม
นานาชาติ ไบเทค  บางนา  
กทม. 

 

No
. 

รหัส หัวข้อ รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

1. 10446 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั เรื่อง "การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มอิเลคโตรไลท์
จากขา้วเพื่อให้พลังงานแก่นักศึกษา และการทดสอบ
สมรรถภาพของอาสาสมัครนักกีฬาทัว่ไป" 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

13 ตุลาคม 2559  -
 13 ตุลาคม 2559 

ส านักงานงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
กรุงเทพฯ 

2. 10589 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เพื่อไปน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัย เร่ือง 
"การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าสารสกัดจากแก่นฝาง
มายับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร" 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

28 พฤศจิกายน 
2559  - 28 
พฤศจิกายน 2559 

โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ 

http://www.ift.org/community/students/approved-undergrad-programs.aspx


3. 10608 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม Function foods ในประเทศไทย
ส าหรับการส่งออก" 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

30 พฤศจิกายน 
2559  - 30 
พฤศจิกายน 2559 

โรงแรมโนโวเทลสยามส
แควร์ กรุงเทพฯ 

4. 12423 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมปฐมนิเทศนักวิจยั ชุดโครงการ "การพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" ประจ าปี 2560 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

6 มิถุนายน 2560  -
 6 มิถุนายน 2560 

โรงแรมสยามแอทสยาม 
ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ 

5. 12239 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จรยิธรรมการวิจัยใน
คน" 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

8 มิถุนายน 2560  -
 9 มิถุนายน 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. 12181 ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

ติดต่อประสานงานส าหรับโครงการของกิจกรรมย่อยที่ 4 
เร่ือง นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ทอ้งถิ่นสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (OTOP Famous) และตรวจรับครุภัณฑ์ 
จ านวน 2 รายการ 

วชิระ จิระรัตน
รังษี 

10 มิถุนายน 
2560  - 13 
มิถุนายน 2560 

ศูนย์จัดการศึกษา
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

 

No. รหัส หัวข้อ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่
1. 10130 ประชุม/ดู

งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การ
ปรับตัวสินค้าเกษตรไทย สู่ 
Trading Nation 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

5 สิงหาคม 
2559  - 5 
สิงหาคม 2559 

โรงแรมแคนทารี ฮลิล์ จ.เชียงใหม ่

2. 10391 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

ไปร่วมวิจยัโครงการสสืานและ
พัฒนาวิถีชีวิตและภูมิปญัญา
ของเมี่ยง 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

17 กันยายน 
2559  - 17 
กันยายน 2559 

ต าบลป่าแป๋ จ.เชียงใหม ่

3. 10409 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการการสร้าง
ทีมงานสู่สันติวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 
และศึกษาดูงาน 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

19 กันยายน 
2559  - 23 
กันยายน 2559 

โรงแรมอลัไพน์กอล์ฟ รสีอร์ท จ.ล าพูน และ
ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคาร
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาล
ปกครองศาลยตุิธรรม จ.เชียงใหม ่

4. 10450 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ามข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเพณี มข.-มอ.-มช."3 พลัง 
เพื่อแผ่นดิน" ครั้งท่ี 2 และร่วม
ทัศนศึกษา จ.สงขลา 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

10 ตุลาคม 
2559  - 13 
ตุลาคม 2559 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

5. 10580 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมอบรม Practical 
Workshop "Startup with 
Modernized Molecular 
Gastronomy 
Workshop:When Science 
Meets Creative Food" 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

17 พฤศจิกายน 
2559  - 19 
พฤศจิกายน 
2559 

โรงแรมดาราเทวี 

6. 12232 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อช่วย
ยกระดับการผลิต ชา กาแฟ ให้
ได้คณุภาพ" 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

6 มิถุนายน 
2560  - 8 
มิถุนายน 2560 

บริษัท กาแฟวาวีออร์แกนิค จ ากัด จ.เชียงราย 

7. 12241 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "จริยธรรมการวจิัย
ในคน" 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

8 มิถุนายน 
2560  - 9 
มิถุนายน 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

8. 12293 ประชุม/ดู เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ศศิธร ใบ 16 มิถุนายน ห้องอินทนิล ส านักบริการวิชาการ 



งาน/
สัมมนา 

เรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเจรจา
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยัที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมนักไกลเ่กลี่ยของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผ่อง 2560  - 16 
มิถุนายน 2560 

9. 12431 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 
2560 

ศศิธร ใบ
ผ่อง 

24 มิถุนายน 
2560  - 25 
มิถุนายน 2560 

โรงแรมแชงกร-ีล่า จ.เชียงใหม ่

 

No. รหัส หัวข้อ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่
1. 10245 ประชุม/ดู

งาน/
สัมมนา 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
"พื้นฐานการใช้งาน Arduino 
ESP8266" และ "Android 
ArduinoControlHardware and 
loT" 

รวิศทัศคร 18 สิงหาคม 
2559  - 21 
สิงหาคม 2559 

ส านักงาน SiPA One Stop 
Service พรอมเมนาดา รสีอร์
ทมอลล์ อาคาร B 

2. 10714 ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

เพื่อน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

รวิศทัศคร 14 ธันวาคม 
2559  - 18 
ธันวาคม 2559 

จ.ก าแพงเพชร กรุงเทพฯ 
สมุทรสาคร 

 

No. รหัส หัวข้อ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่
1. - ประชุม/ดู

งาน/
สัมมนา 

โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global 
Citizen ของฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอน ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
: โครงการหลากหลายรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

ธันยพร  ศิริ
โวหาร 

วันท่ี 30-31 
พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรม
โลตสัปางสวนแก้ว 

2. - ประชุม/ดู
งาน/
สัมมนา 

โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global 
Citizen ของฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอน ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
: 
Workshop : Flipped Classroom  

ธันยพร  ศิริ
โวหาร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 

ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล1์ โรง
แรมอิมพีเรียลแม่ปิง 

 

การทบทวนผลการปฎิบัติงานเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

            จากการประชุมพิจารณาทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในรอบที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรอบที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร (มคอ.๗) คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับ
หลักสตูรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 



16.30 น. โรงแรมรติลานนา อ.เมอืง จ.เชียงใหม่พบว่า  
             (1) ขั้นตอนการด าเนนิงานของคณะอุตสาหกรรมมีความเหมาะสมดีแล้ว และคณาจารย์ทุกคนได้รบัสิทธิประโยชน์
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในการมีโอกาสไดไ้ปเข้าร่วมการประชุม  สมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือแสดงผลงานทางวิชาการ 
อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรบางส่วนท่ีไม่สนใจใช้สิทธิในการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 
  (2) การด าเนินงานของหลักสูตรภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารระดับนานาชาติ IFT 
มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่านท่ีสอนในหลักสตูร โดยเฉพาะเรื่องการสอนให้ได้
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร IFT จะก าหนดหัวข้อทางวิชาการด้านต่างๆ และผลลัพธ์การเรียนรูท้างวิชาการว่าเมื่อนศ.
เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องไดร้ับความรู้ด้านใดบ้าง ท าให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถทบทวนหัวข้อสอนและตั้งเป้าหมายในการ
สอนของตนเองได้ว่า เมื่อเรียนวิชานี้แล้วควรต้องรูเ้รื่องอะไรบ้าง นอกจากนี้ IFT ยังได้ก าหนดวิธีการประเมินผลที่เน้นการใช้
รูบริคการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น รูบริคที่ใช้ในการประเมินความคิดและการแก้ปญัหาเชิงวิกฤต รูบริคในการ
ประเมินด้านการเขียน การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า รูบริคการประเมินด้านคณุธรรมและจรยิธรรม เป็นต้น และมีการใช้
เกณฑ์การเรยีนรู้แบบ Bloom’s taxonomy (ข้อก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ขึ้นตามล าดับของ Bloom's Taxonomy: 1. 
Knowledge (or recall) รู้       2. Comprehension (or translate) เข้าใจ   3. Application (or generalize) ประยุกต์ใช้  
4. Analysis (or breakdown/discover) วิเคราะห์  5. Synthesis (or compose) สังเคราะห์  6. Evaluation (or judge) 
ประเมิน หรือตดัสิน) ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของนศ.ในแต่ระดับชั้นปีและในแตล่ะกระบวนวิชาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนและการออกข้อสอบ  ท าให้อาจารย์แตล่ะทา่นได้เรียนรู้วธีิการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนศ. 

ได้เป็นมาตรฐานมากขึน้ และ IFT ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนในแตล่ะวิชาผา่น
กิจกรรมตา่งๆ ในชัน้เรียนเช่น ใบงาน งานมอบหมาย การสอบ การท ารายงานซึง่ในแตล่ะกิจกรรมจะมกีารก าหนด
ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้วา่อยูใ่น Bloom's Taxonomy ล าดับใด การใช้รูบริคในการช่วยวิเคราะหร์่วมกับการพิจารณาจาก
คะแนนการสอบที่นศ.ไดจ้ะท าใหท้ราบได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของกระบวนวิชาและของหลักสูตรเป็นเช่นไร บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือไม ่และถ้ามีปัญหาเกิดขึน้ อาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการในการแก้ปัญหานีอ้ยา่งไรในคราวหน้า 
ซึง่จะช่วยให้เกิดการพฒันาของอาจารย์ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสมัฤทธ์ทีต่ัง้ไว้มากขึน้ 
การประเมินความสัมฤทธ์ิผลทางการสอนของหลักสูตร IFT จะประเมินโดยมองภาพโดยรวมในรอบ 5 ปีจากรายงานประจ าปีที่
ท าส่งไปตามรอบของการประเมินในเดือนสิงหาคมของทุกปี ท้ังนี้ทางหลักสูตรต้องจัดท าแผนการประเมินความสมัฤทธ์ิผลใน
แต่ละปีทั้ง 5 ปี ซึ่งจะใช้กระบวนวชิาที่สอนสลับสับเปลี่ยนกันในแตล่ะปี จ านวน 1-3 กระบวนวิชา เพื่อแสดงความบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสตูรดา้นต่างๆ ไม่ได้ใช้ทุกกระบวนวิชา ดังนั้นทางหลักสูตรจะไม่ทราบว่าอาจารย์ผูส้อนท่านอื่นๆ ยังไดม้ี
การพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่องหรือไม ่
แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(1) ในกรณีของการใช้สิทธิในการไปเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร อาจใช้มาตรการความช่วยเหลือกันทาง
วิชาการ เช่น การส่งข่าวบอกต่อถึงหัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหรือการ
เพิ่มพูนความรูร้ะหว่างกันของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
                  (2) พยายามประชมุร่วมแสดงความคดิเห็นใหอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจและความสนใจในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรยีนการสอนของตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 


