
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ  

ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

วันที่  16 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนยส์ตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจําปี 2557 



รายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ  

ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

วันที่  16 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมที ่1 การจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ  

ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 
 

2.  หลกัการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในคณะฯ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการฯ  ในด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และ

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยยึดหลักความ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และตามแนวการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557  

ในครั้งน้ีคณะฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 

ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาสัมมนา ข้ึน  เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดําเนินงานของรายวิชาดังกล่าว  เพื่อสร้างความเข้าใจของคณาจารย์ให้

เป็นในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 

3.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

3.1  เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และรปูแบบการดําเนินการในรายวิชาปญัหาพิเศษ และสัมมนา  

  3.2  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในด้านที่เกีย่วข้องกับรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาสัมมนาเพื่อ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.4  เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ดีร่วมกนัระหว่างบุคลากรของคณะ 

4.  ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

  คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  

 



5.  สนองยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ตวัชี้วัด 

      ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยที่ 1 การผลิตบณัฑิตทีเ่ปน็นกัปฏิบตัิทนัต่อการเปล่ียนแปลงมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปน็ที่ยอมรับในระดบัสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปน็นักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 

เป้าประสงคค์ณะที่ 1. มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดที่  7. ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 

6.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  อาจารย์ และบคุลากร  ของคณะสัตวศาสตร์ฯ  จํานวน 35 คน 
 

7.  ระยะเวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

  ในวนัที ่16  พฤษภาคม  2557  เวลา 09.30 – 14.00  น. ณ ห้องประชุม AT2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

8.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 

ประมาณการ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 x 25 x 1) 875  บาท 

ค่าอาหารกลางวัน (35 x 80)           2,800 บาท 

ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม      350 บาท 

 รวมเป็นเงิน          4,025  บาท 

 

ใช้จริง 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 x 25 x 1) 875  บาท  

ค่าอาหารกลางวัน (35 x 80)           2,800 บาท 

ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม      350 บาท 

 รวมเป็นเงิน          4,025  บาท 

 

9. ผลที่ได้รบัจากการดําเนินโครงการ/ตอบสนอง 

  การจัดการเรียนการสอน จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงต้องมีการผลิตบัณฑิต

โดยมุ่งหวังให้มีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการเรียน

การสอนของคณาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการ

เสวนาประเมินการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ในการนําไปสู่การพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

 



   รายงาน KM การดําเนินงานรายวิชาปัญหาพิเศษและวิชาสัมมนา 

 ประธานในที่ประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ได้เปิดประชุม และ

แจ้งหัวข้อการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบและพิจารณา ดังนี้ 

 รายวิชาปัญหาพิเศษและการเรียนรู้อิสระ 

ปัจจุบันการดําเนินการรายวิชาปัญหาพิเศษ งานวิจัยในส่วนของวิชาการเรียนรู้อิสระ และวิชา

สัมมนา ซ่ึงวัตถุประสงค์ในรายวิชาเหมือนกัน แต่แนวทางอาจจะต่างกันเล็กน้อย โดยการประชุมรอบนี้

เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการ KM ครั้งก่อน จากการเสวนาการเรียนการสอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 มี

สาระสําคัญเป็นประเด็นดังนี้ 

1. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุล 

2. อาจารย์ไม่รับเป็นที่ปรึกษา 

3. หัวข้องานวิจัยซํ้าซ้อน 

-อาจารย์ปฏิเสธการรับเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา ทําให้สัดส่วนเกิดความไม่สมดุลในคณะฯ 

ส่งผลให้อาจารย์บางท่านรับนักศึกษามากไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้งาน OVER LOAD 

-หัวข้องานวิจัยซํ้าซ้อน นักศึกษาไม่ได้คิดประเด็นใหม่ โดยไปเอางานวิจัยของรุ่นพี่มา แล้วเอา

มาเปล่ียนชื่อเรื่องเพียงเล็กน้อย ตอนนี้ทางคุณพัชรกิต วัชระปรีชา ได้จัดทําฐานข้อมูล 4 ป ีย้อนหลัง ลง

ระบบผ่านเว็บไซด์คณะฯ ซ฿งจะมีฐานข้อมูลพอสมควร 

-นักศึกษาไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ เวลาอาจารย์ถามแล้วตอบไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะลอก

งานวิจัยเก่ามาหรืออาจารย์อาจจะไม่มีเวลาดูแลนักศึกษา 

การประชมุครั้งก่อน สรุปได้ว่าให้จัดทําฐานข้อมูลปัญหาพิเศษงานวิจัยลงระบบก่อน แล้วจึงมา

ปรึกษากันในการแก้ปัญหาต่อไปนี้การ KM ครั้งน้ี โดยคุณพัชรกิต วัชระปรีชาได้แจ้งปัญหาที่เจอมาคือ 

กระบวนการในการลงทะเบียนปัญหาพิเศษ ปกติกติกาในการทําวิจัยคือ วิชาปัญหาพิเศษนักศึกษาต้อง

ผ่านการจัดทําโครงร่างก่อน ในใบ ป. 1 และ ป. 2  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอหัวข้องานวิจัย 

รวมทั้งมีโครงร่าง    ส่วนงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ อยู่ในหลักสูตรของสหกิจ จะต้องจัดทํา ว.1 และ ว.2 

แล้วแนบโครงร่างส่ง ซ่ึงโครงร่างจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ประมาณ 2-3 หน้า  ซ่ึง

ในอดีตที่ผ่านมามีนักศึกษาบางคนไม่ได้ผ่านโครงร่างแต่ลงทะเบียนได้ในวิชาปัญหาพิเศษ ส่วนงานวิจัย

ทางสัตวศาสตร์ ของวิชาการเรียนรู้อิสระ ต้องส่งโครงร่างและใบ ว.1 ว. 2 ก่อน ถึงจะลงทะเบียนได้ 

โดยทางงานทะเบียนของคณะฯ จะล็อคระบบไว้สําหรับนักศึกษา  และอีกอย่างหนึ่งในที่ผ่านมา ในวิชา

ปัญหาพิเศษ นักศึกษา จะลงทะเบียนก็ส่ง ปัญหาพิเศษ ร่วมกับ ป. 1 มา โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการ

ข้ันตอนที่ถูกต้อง 

โดยประเด็นปัญหาทั้ง 3 คือสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุล, อาจารย์ไม่รับเป็นที่

ปรึกษา และหัวข้องานวิจัยซํ้าซ้อน  



ประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหาในวิชาปัญหาพิเศษ และงานวิจัย โดย ดร.ทองเลียน บัวจูม 

ต้องการทราบ สัดส่วนอาจารย์แต่ละสาขาว่า อาจารย์สัตว์ปีก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร และ

อาหารสัตว์ ต่อจํานวนนักศึกษา  และสามารถให้เด็กทําปัญหาพิเศษหรืองานวิจัยข้ามสาขาได้ไหม?  

รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ แสดงวามคิดเห็นว่า เรื่องการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา

สามารถเป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาข้ามสาขาได้ เนื่องจากตอนน้ีหลักสูตร เป็นสาขาสัตวศาสตร์ 

ไม่ได้แยกเฉพาะสาขาแล้ว 

 ประธาน ได้แจ้งปัญหาในที่ประชุมว่า ปัจจุบันบางสาขาไม่มีปัญหาในเรื่องการเกลี่ยอาจารย์ที่

ปรึกษาต่อเด็กนักศึกษา  แต่บางสาขายังมีปัญหาในเรื่องน้ี เนื่องจากนักศึกษาจะไม่ยอมไปหาอาจารย์

บางท่านเลย  แต่จะไปหาแต่อาจารย์อีกท่านเยอะ ทําให้เกิดปัญหา   และยังเกิดกรณีอาจารย์ปฏิเสธ

การรับนักศึกษา คือ ไม่รับนักศึกษาเลย ทําให้งานไปโหลดที่อาจารย์ท่านอ่ืน ถ้าอาจารย์ปฏิเสธการรับ

นักศึกษา ควรจะมีมาตรการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง 

โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจําคณะฯดังนี้ 

ประเด็นสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุล และอาจารย์ไม่รับเป็นที่ปรึกษา 

- เสนอเป็นภาระงานอาจารย์ขั้นต่าํใน TOR โดยอาจารย์หนึ่งท่านควรรบันกัศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 

5 คน ควรจัดเอาไปใส่ใน TOR ของคณะให้เป็นโยบายของคณะ  

- อาจารย์สามารถรับนักศึกษาได้ทุกสาขา นักศึกษาสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาข้ามสาขาได้ 

แต่ไม่สามารถทาํเรื่องในปัญหาพิเศษหรืองานวิจยัข้ามสาขาที่ตนเองเรียนได้ ต้องอยู่ในกรอบของสาขาที่

ตนเองเรียนอยู่ 

- เฉล่ียอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งคณะ ทั้งวิชาปัญหาพิเศษและสัมมนา ถ้าเกิดอาจารย์ท่านั้น

สามารถที่จะรับได้ 

ประเด็นหัวข้อปัญหาพิเศษและงานวิจัยซํ้าซ้อน 

ในที่ประชุมเห็นชอบให้คุณพัชรกิต วัชระปรีชา เช็คหัวข้อของนักศึกษาในระบบก่อนรอบแรกว่า

ซํ้าหรือไม่ หรือถ้าใกล้เคียงแล้วให้ไปผ่านความเห็นชอบของอาจารย์อีกครั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะ

ตรวจสอบและเช็คว่าซํ้ากับงานวิจัยภายนอกไหม อยู่ที่การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาเอง ถ้า

อาจารย์เห็นชอบในหัวข้อนั้นก็เซ็นต์รับทราบและเห็นชอบให้ทําหัวข้อนั้น 

และอีกประเด็นคือ นักศึกษาเปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้องานวิจัย โดยบางครั้งมี

กรณีที่นักศึกษาแอบเปลี่ยนหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่โดยพละการและไม่แจ้งอาจารย์ท่านเก่า 

ทําให้อาจารย์เกิดปัญหากันเอง ซ่ึงที่ประชุมเสนอให้เจ้าหน้าที่พิมพ์รายชื่อหัวข้อโครงร่างปัญหาพิเศษ

และงานวิจัยไว้พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นฐานข้อมูล จะทําให้สามารถเช็คข้อมูลอัพเดทปัจจุบัน ทําให้

ไม่เกิดการซ้ําซ้อนทั้งหัวข้อที่ทําและการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 



ประมาณการและแผนการลงทะเบียนของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 / 1  

  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา

ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า

ที่ 2556/1 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ  สถานะ 

  สศ497  สหกิจศึกษา  9 (0-270-0) 1   

  สศ498  ปัญหาพิเศษ  3 (0-0-0) 1 30   

  สศ498  การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0) 1   

 

ปีการศึกษา 2557 / 2  

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา 
ข้อมูลรายวิชาในปีการศึกษาที่ 2556/2 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)  1 30

 

ปีการศึกษา 2556 / 1 

  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา

ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า

ที่ 2556/1 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ  สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ  3 (0-0-0) 1 80 15 65  W  

  สศ498  การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0) 1 53 52 1  N  

ปีการศึกษา 2556 / 2 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา 
ข้อมูลรายวิชาในปีการศึกษาที่ 2556/2 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)  1 100 52 48 W

 

ปีการศึกษา 2555 / 1 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา
ข้อมูลรายวิชาในปีการศึกษาที่ 2555/1 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ  สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ  3 (0-0-0) 1 80 6 74  W 

  สศ498  การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0) 1 36 36 0  W 

 



ปีการศึกษา 2555 / 2 

  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา 

ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า

ที่ 2555/2 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)  1 100 71 29 W  

   

ปีการศึกษา 2554 / 1 

  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต  เวลา 

ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า

ที่ 2554/1 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ  3 (0-0-0) 1 80 8 72 W  

  สศ498  การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270- 1 36 34 2 W  

 

ปีการศึกษา 2554 / 2 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา 
ข้อมูลรายวิชาในปีการศึกษาที่ 2554/2 

กลุ่ม รับ ลง เหลือ สถานะ 

  สศ498  ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)  1 100 60 40 W



รายวิชาสัมมนา 

ประเด็นปัญหา 

- นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาสัมมนาที่ตนเองจะนําเสนอ และไม่เข้าใจชัดเจนว่าสัมมนาคืออะไร มี

ข้ันตอน และก่อนนําเสนอต้องทําเตรียมตัวอย่างไร 

- นักศึกษาไม่ค่อยเข้าพบที่ปรึกษา 

- นักศึกษาจ้างแปลกรณีศึกษาสัมมนา 

- ความไม่สะดวกและความลําบากในการเซ็นต์เอกสารและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษายากในบางท่าน 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้ 

1. การจัดทําสัมมนาให้มีเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษที่ใช้ในสัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

2. ให้อาจารย์แต่ละสาขาช้ีแจงคะแนนแต่ละส่วนให้นักศึกษาได้รับทราบในชั้นเรียน และลง

รายละเอียดวิชา ข้ันตอนการทําสัมมนา การให้คะแนนสัมมนาในระบบฐานข้อมูลเว็บไซด์คณะให้

นักศึกษาได้ทราบด้วย 

3. เกณฑ์การให้คะแนนตารางการนําเสนอ ดังนี้ 

เอกสารสัมมนาฉบับสมบูรณ์ รวม  30 คะแนน  

1. ช่ือเรื่องทันสมัยและเหมาะสมกับเนื้อหา 5 

2. การค้นคว้าและตรวจเอกสารอย่างพอเพียงและเหมาะสม 15  

3. รูปแบบและวิธีการเขียน (ตามคู่มือที่กําหนดให้) 10  

การนําเสนอ รวม 30 คะแนน  

1. บุคลิก/การแต่งกาย/ท่าทาง/น้ําเสียง 5 

2. การใช้อุปกรณ์โสต (สไลด์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 5 

3. การนําเสนออย่างมีระบบ และตรงประเด็น 10  

4. การรักษาเวลาในการนําเสนอ 5 

5. การตอบคําถามตรงประเด็น 5 

4. สาขาการผลิตสุกรให้เด็กจับฉลากเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและเรื่องสัมมนา เพื่อให้เกลี่ยจํานวนเด็ก

กับอาจารย์ และเตรียมเรื่องให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนเรื่องที่ทําได้ในสต็อคที่

อาจารย์มีอยู่ และอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา   

ส่วนสาขาสัตว์ปีก โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์   นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาเอง และ

นักศึกษามาหาอาจารย์ โดยอาจารย์ทุกท่านต้องมีจํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตามโควตา ไม่ต่ํากว่า 5 

คนต่ออาจารย์ 1 ท่าน  

5. สาขาการผลิตสุกร มีการให้นักศึกษาข้ึนพรีเซ็นต์แค่เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะหมดเวลาช่วงส่ง

เกรด I   
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ส่วนสาขาสัตว์ปีก โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์   กําหนดได้วันและเวลาให้นักศึกษาข้ึน

นําเสนอตามกําหนดการ ถ้าหากไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในภาคเรียนต่อไป 

 

10.  ผล หรือระดับจากการประเมินการดําเนินกิจกรรม 

   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ ภายใต้

โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ ข้ึน ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนย์สัตว-

ศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งหมด 25 

คน  เป็นการเสวนาประเมินการเรียนการสอน เรื่อง การดําเนินงานรายวิชา ปัญหาพิเศษและสัมมนา ประจําปี

การศึกษา 2556  

 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 92 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น 

ร้อยละ 78 

3. เนื้อหาประกอบการเสวนา ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 74  

5. ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 88  

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 78  

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 -  อาจารย์และบุคลากรบคุลากรสายวิชาการ ควรให้ความสําคัญและเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทกุคน เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษามากยิ่งข้ึน และร่วมกันเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

11.  ปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

 -  บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีปัญหาในประเด็นการจัด KM น้ี ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่เตม็เวลาการจัดกิจกรรม 
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12.  ข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 -  เชิญชวนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแนบแบบตอบรบัเข้าร่วมกิจกรรมทกุครั้ง 

13.  ผูร้ายงานการดําเนินกิจกรรม 

       

   

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) 

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

14.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย   

 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) 

                คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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15.  รูปภาพประกอบการรายงานการดําเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



แบบประเมินด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

ครั้งที่ 1 เรื่อง  แนวทางในการดําเนินงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาสมัมนา               

ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

ในวันที่  16 พฤษภาคม  2557  ณ  หอ้ง AT2201 – 2202  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

ตอนที่  1     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมิน 

คําชี้แจง      โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในช่องคําตอบ 

1. เพศ   (  )  1.  ชาย          (  )  2.   หญิง 

2. สถานภาพ  (  )  1. บุคลากรสายวิชาการ (  )  2. บุคลากรสายสนับสนุน 

3.    ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมฯ จาก 

   (  )  1.   หนังสือเวียนของคณะฯ        (  ) 2.  หนังสือเชิญ     

(  )  3.  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................. 

4. ท่านมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมฯ ในลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่ 

   (  )  1.   เห็นควร    (  )  2. ไม่เห็นควร 
 

ตอนที่  2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องหมายเลขแสดงระดับความพึงพอใจ 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม   

2.  ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม   

3.  เน้ือหาประกอบการเสวนา   

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม   

5.  ความเข้าใจด้านการการจัดการความรู ้   

6.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้   

7.  ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม   
 

ตอนที่  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณท่านที่ตอบแบบประเมิน 


