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รายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 1 เสวนาประเมินการเรียนการสอน 

วันที่  26  มิถุนายน  2556 

ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมที ่1 เสวนาประเมินการเรียนการสอน  

  ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (ครั้งที ่2) 

2.  หลกัการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  การจัดการเรียนการสอน จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงต้องมีการผลิตบัณฑิตโดย

มุ่งหวังให้มีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร      

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการเสวนาประเมินการเรียน

การสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ในการนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

3.1  เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

 แห่งชาติ 

3.2  เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.  ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

ผศ. ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

5.  สนองยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 56-1.การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 56-1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 56-1.2.2พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 56-01-07 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 56-1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง               

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 56-1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาสร้างสรรค์ , 56-1.2 มีระบบ                
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 56-1.1 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ (พัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ), 56-2.1 พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะของนักศึกษาให้รองรับการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 56-1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร, 56-1.10 ร้อยละ
ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา, 56-1.2 จํานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย, 56-1.3 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มี
การเรียนการสอนบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด, 56-1.4 จํานวนรายวิชา
ที่ได้รับการปรับปรุง/ใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, 
56-1.8 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่, 56-1.9 ระบบและ
กลไกในการจัดการเรียนการสอน 

6.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน  25 คน 

7.  ระยะเวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม AT2201-2202  อาคาร-

ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

8.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 

ประมาณการ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม              625  บาท

      (25 x 25 x 1) 

8.2  ค่าวัสดุ 

       -  แฟ้ม (20 x 25)       500  บาท 

       -  ปากกา (18 x 25)    450  บาท    950  บาท 

                    รวมทั้งสิ้น                 1,575  บาท

ใช้จริง 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม             625  บาท 

      (25 x 25 x 1) 

8.2  ค่าวัสดุ 

       -  แฟ้ม (20 x 25)       500  บาท 

       -  ปากกา (18 x 25)    450  บาท    950  บาท 

                    รวมทั้งสิ้น                 1,575  บาท 
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9. ผลที่ได้รบัจากการดําเนินโครงการ/ตอบสนอง 

  กิจกรรมเสวนาการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ร่วมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  ในการนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยผลการจัดกิจกรรมฯ สรุปได้ดังนี้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย เป็นผู้ดําเนินการเสวนาประเมินการเรียนการสอน               

ครั้งที่ 2 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. สรปุจํานวนนักศึกษาแต่ละสาขา ในหลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552-2556 ดังนี้ 

หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร 

สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ 

52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 

ปริญญาตรี               

เข้าศึกษา 27 25 30 30 18 27 25 27 19 24 31 27 34 29 30 

พ้นสภาพ - 1 - 4 - 1 2 2 - - 6 2 5 4 - 

จบการศึกษา 25 16 13 - - 26 21 10 - - 25 21 4 - - 

ปัจจุบัน 2 8 17 26 18 - 2 15 19 24 - 4 25 25 30 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 

 

2. สรุปค่าเฉลี่ยผลคะแนนของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี รหัส 55 ดังนี้ 

 

สาขาสัตว์ปีก 

ช่วงผลคะแนน จํานวน %

< 1.99  7 29.1

2.00-2.25 14 58.3

2.26-2.50 1 4.2

2.51-2.75 1 4.2

2.76-3.00 1 4.2

> 3.00 - -
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สาขาการผลิตสุกร 

ช่วงผลคะแนน จํานวน %

< 1.99  10 52.6

2.00-2.25 8 42.1

2.26-2.50 1 5.3

2.51-2.75 - -

2.76-3.00 - -

> 3.00 - -

 

สาขาโคนมและโคเนื้อ 

ช่วงผลคะแนน จํานวน %

< 1.99  7 35.0

2.00-2.25 9 45.0

2.26-2.50 4 20.0

2.51-2.75 - -

2.76-3.00 - -

> 3.00 - -

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้เข้าร่วมเสวนาฯ 

 จากข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้เสนอไปน้ัน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน                

ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยสรุปดังนี้ 

1. คณาจารย์ควรเ ข้มงวดกับนักศึกษาเ พ่ือกระตุ้นใ ห้นักศึกษาสนใจการเรียนให้มากข้ึน               

อาจเน้นการสอนแบบทฤษฎีบางส่วน และเน้นการปฏิบัติมากข้ึน โดยการส่งเสริมให้นักศึกษา            

คิดเป็น ทําเป็น และมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่                

จบออกไปอย่างมีคุณภาพ 

2. สําหรับปัญหากิจกรรมการรับน้องซ่ึงอาจจะมีบางกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ จะนําเข้าพิจารณา              

ในกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งต่อไป 

3. รูปแบบการจัดการศึกษา/แผนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเรียน 2 ปี และ               

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักให้ครอบคลุมภายในประเทศมากข้ึน มอบหมายให้

คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการต่อไป 

4. แผนปฏิบัติงานของกรรมการประจําหลักสูตรทั้งปีการศึกษา มอบหมายให้คณะกรรมการประจํา-

หลักสูตรดําเนินการต่อไป 

5. กิจกรรมการแนะแนวนักศึกษาใหม่ ช้ีแจงหลักสูตร และแผนการเรียน และการเข้าพบอาจารย์-               

ที่ปรึกษาจะจัดข้ึนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หลังกิจกรรมไหว้ครู  
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6. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์-

ที่ปรึกษาก่อน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรม ก่อนการลงทะเบียน 

ซ่ึงทางคณะฯ จะดําเนินการติดต่อประสานงานกับสํานักบริหารและ-พัฒนาวิชาการ เพ่ือกําหนด

วิธีการลงทะเบียนต่อไป หากดําเนินการสําเร็จจะช่วยลดปัญหารุ่นพ่ีลงทะเบียนแทนรุ่นน้องได้มาก 

7. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านกวดขันนักศึกษาเรื่องการแต่งกายเข้าชั้นเรียน                

ให้เรียบร้อย และควรมีการเช็คช่ือหรืออาจมีแบบทดสอบนักศึกษาก่อนเริ่มการเรียน-               

การสอนทุกครั้ง เพ่ือยืนยันการเข้าเรียนของนักศึกษาและเพ่ือเป็นการประเมินผลการเข้าช้ันเรียน

ของนักศึกษาได้ง่ายข้ึน 

10.  ผล หรือระดับจากการประเมินการดําเนินกิจกรรม 

   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเสวนาการเรียนการสอน  ภายใต้โครงการ                

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (ครั้งที่ 2) ข้ึน ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์-

และเทคโนโลยี  โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งหมด 31 คน               

ซ่ึงภายในกิจกรรมมีลักษณะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับค่าเฉล่ียผลคะแนนของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเรียน 2 ป ี

รหัส 55 โดยมีผู้ดําเนินการเสวนาฯ คือ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

 ผลการประเมินกิจกรรมเสวนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ซ่ึงผู้รับประเมินเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

58.06 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41.94 

 ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 51.61 และบุคลากร                

สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 48.39 

 ผู้รับการประเมินทราบข่าวการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญ คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผู้รับการประเมินมีความคิดเห็นว่าเห็นควรจะมีการจัดกิจกรรมฯ ในลักษณะนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก

ที่สุด 

5 

มาก

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 35.48 54.84 9.68 - - 4.26

2. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 12.90 77.42 9.68 - - 4.03

3. เนื้อหาประกอบการเสวนา “แนวทางการรับนักศึกษาเทียบเรียน” - 51.61 41.94 6.45 - 3.45

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 16.13 61.29 16.13 6.45 - 3.87

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 22.58 58.06 16.13 3.23 - 3.99

6. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม 35.48 48.39 12.90 3.23 - 4.16

รวมค่าเฉลี่ย 3.96
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

- ขอให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยกันทําในหน้าที่ของตนให้ดี โดยคณะฯ ประสานความร่วมมือของ

แต่ละฝ่ายให้ลงมือทํา 

- ควรมีการบังคับให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าน้ี เนื่องจากการที่จะทําให้คณะฯ พัฒนาข้ึน  

มันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ไม่ใช่แค่คนไม่กี่คน 

11.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

-   

12.  ข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 - 

13.  ผูร้ายงานการดําเนินกิจกรรม 

       

 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย) 

                           ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

14.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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15.  รูปภาพประกอบการรายงานการดําเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************* 


