
 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 5  

เรื่อง “ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร”  

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

 

 

 

วันอังคารที่  5  กันยายน  2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าป ี2560 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1  

การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ คร้ังท่ี 5 

เรื่อง “ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร”   

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  ในวันอังคารท่ี 5 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 5  

เรื่อง “ปัญหาจ านวนนักศกึษาตกค้างในหลักสูตร”  

  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน นั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เรียนเชิญ

คณาจารย์ในคณะฯ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแก้ปัญหาโดยตรง

ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการ

ความรูเ้รื่อง “ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์

ความรู ้(KM) ในครั้งนี ้

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของคณะฯ ในการจัดการปัญหา

จ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาตอ่ยอดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ    
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5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปัญหาจ านวน

นักศึกษาตกค้างในหลักสูตร” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  

เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้   

ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งจ านวนรายชื่อนักศึกษาตกค้างปัจจุบัน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 และ

จ านวน รวมทั้งสิน้ 117 คน  

ประเด็นนักศกึษาตกค้าง 

ได้แยกปัญหาระหว่างนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี เทียบเข้าเรียน 

โดย ผศ.ไพโรจน์ ศลิมั่น เสนอว่าจะรับเป็นคนจัดการติดตามนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี เทียบ

เข้าเรียน สาขาโคนมและโคเนือ้ ตกค้างให้ทั้งหมด โดย 4 ปี เทียบเข้าเรียน รหัส 54 นักศึกษาท าปัญหาพิเศษ

ใกล้เสร็จเรียบร้อยแลว้ และรหัส 55 นักศกึษาขาดการตดิต่อ โดยจะด าเนินการติดตามนักศึกษาเพื่อสอบถาม

ความก้าวหน้าในการเรียนและงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 

สาเหตุนักศกึษาตกค้าง 

1. นักศึกษาติด F ในรายวิชาพื้นฐานตัวตอ่เนื่อง 

2. นักศึกษาไม่เข้าช้ันเรยีน 

3. ติด OP ปัญหาพเิศษ (เรียนรู้อสิระ) เนื่องจากนักศกึษาไม่มาติดต่ออาจารย์, นักศึกษาไม่ติดตอ่ท า

ปัญหาพเิศษ 

4. ผลการเรียนไม่ถึง 2.00 

5. ติดวิชาสัมมนา (I/F) 

6. นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน 

7. ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศกึษาตามก าหนด ไม่มีเงนิเรียน และไม่รักษาสภาพนักศกึษา 

8. ลงทะเบียนเรียนไม่ตามแผน 

9. กิจกรรมนักศึกษา สว่นมากจะมีกิจกรรมสาขาข้างนอกและหลับ ท าให้ไม่ตัง้ใจเรียนและมีผลตอ่

การเรียน 

 

วิธีแก้ไข 

1. ส่งผลการเรียนทางจดหมายไปให้ผู้ปกครอง 

การตดิตาม 

โดยสอบถามไปที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่องการส่งเอกสารไปให้ทุกคนเป็นประจ าทุก

ภาคการศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่ส่งคณะฯ จะเป็นผู้ส่งให้กับผู้ปกครองเอง ซึ่งได้รับค าตอบว่า ส านักบริหารฯ ได้

ส่งผลการเรียนไปให้นักศึกษาทุกคนในทุกภาคการศึกษา แต่นักศึกษาอาจมีการแอบเปลี่ยนที่อยู่และ                      
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เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง รวมทั้งของผู้ปกครอง ในประวัติส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการให้จดหมายส่งถึงที่บ้าน

หรอืถึงผู้ปกครอง 

2. ปรับเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ตั้งค าถามว่า ในปีการศึกษาต่อไปที่จะรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี 

เทียบเข้าเรียน คณะฯ จะสามารถพิจารณาเด็กจากอะไร และสามารถคัดเลือกเด็กได้ไหม? 

 ประธานหลักสูตรฯ แจ้งว่าสาขาการผลิตสุกร ส่วนมากเด็กนักศึกษา 4 ปี เทียบเข้าเรียน เริ่มมุ่งเป้าไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปิดปริญญาตรีแข่งขันกับ

มหาวิทยาลัยระดับอุดมศกึษาในปัจจุบัน 

 คณบดีฯ จึงแนะน าให้แต่ละสาขาเรียกนักศึกษาเพื่อปรึกษาหารือและช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆ นอกจาก

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแลว้ 

 ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ชี้แจงว่าตอนนี้ ได้มีการแบ่งดูแลนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มแล้ว ก็ยังมีปัญหา                       

ซึ่งนักศึกษาได้มสีโลแกนที่วา่ “จบชา้ดีกว่าไม่จบ” ขึน้มาด้วย 

 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เสริมว่า พิจารณาดูแล้ว หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียนจะมีปัญหากว่า

หลักสูตร 4 ปี ทั้งที่ในหลักสูตรได้มีการวางแผนการเรียนแล้วแบบ 5 เทอม ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 

เทียบเข้าเรียน 

 ส่วนในประเด็นการติดการท างานวิจัยทางสัตวศาสตร์หรือปัญหาพิเศษนั้น นักศึกษาที่มีอาจารย์                   

ที่ปรึกษาอยู่แล้วจะนิ่งนอนใจ ไม่ยอมท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะรอเวลาจนใกล้หมดปีการศึกษาหรือใกล้

ระยะเวลาที่ตนเองจะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาที่ต้องการจะท างานวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ 

ปีการศึกษาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีปัญหาเรื่องการหาหัวข้องานวิจัยและการจอง Lab, คอกเลี้ยง

สัตว์ทดลอง หรอืยังไม่มีแนวความคิดในการท างานวิจัยเพื่องานนั้นต่อเนื่อง 

 วิธีการแก้ไข โดยนักศึกษาสามารถท างานวิจัยข้ามสาขาได้ มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง

จ ากัดท าแตใ่นสาขาของตนเอง 

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เสริมอกีว่า เมื่อถึงเวลาที่นักศึกษากลับมาจากการฝึกงานสหกิจ กลุ่มที่ลง

วิชาเรียนรู้อิสระซึ่งไม่ได้ไปฝึกสหกิจแต่เลือกท างานวิจัยนั้นไม่ยอมมานั่งฟังเพื่อน ๆ น าเสนอผลการฝึกงาน            

สหกิจศึกษา เนื่องจากจะมีกรณีศึกษาหลายเรื่อง Lab หลากหลายที่นักศึกษาควรจะฟังและสามารถน าไป             

เป็นแนวคิดให้กับตนเองได้ ดังนัน้ นักศึกษาทุกคนควรจะเข้าร่วมฟังด้วยเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

ผศ.ไพโรจน์ ศลิมั่น เสรมิว่า เด็กรุ่นใหม่ ถ้าไม่มีความรับผิดชอบ ก็ยังไม่ควรที่จะส าเร็จการศึกษา ควร

มีความกระตือรือร้นและขวนขวายมากขึ้นกว่านี้ ในบางครั้งอาจารย์เรียกนักศึกษามาพบเพื่อให้ค าปรึกษา

แนะน า ตัง้ใจผลักดันให้จบการศกึษาตามที่ก าหนดหรือที่ตั้งใจไว้อยู่เพียงฝ่ายเดียว แต่ไม่ได้ดูในเรื่องของความ

รับผิดชอบว่าควรจะมีมากกว่านี้ด้วย ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดของนักศึกษาคือ “ความรับผิดชอบและการตรงต่อ

เวลา”  

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เสริมด้วยว่ายังมีในเรื่องของความใฝ่รูด้้วย 
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สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เสริมเรื่องรูปแบบการท างานวิจัย จะมีการจัดโปรแกรมให้นักศึกษาเรื่อง

รูปแบบและวิธีการท างานวิจัย โดยเนื้อหาจะพูดถึงวิธีการท ารูปเล่ม, จัดรูปแบบ เป็นต้น 

คณบดีฯ เสริมว่า อาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่ามีวิธีไหน, วิธีใหม่ๆ 

แนะน ากันตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เสริมว่า ความรู้ของนักศึกษาปัจจุบันลดลงแม้กระทั่งในเรื่องความรู้

พืน้ฐาน และนักศึกษารับความรู้ได้ไม่ดเีท่ารุ่นก่อนๆ 

ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เสริมว่า นักศึกษาตกค้างอยู่ในหลักสูตรเก่า แต่หลักสูตรใหม่ควรมีการ

แก้ไขปรับปรุงโดยให้มีเนื้อหาครอบคลุม และนักศึกษาจะเข้าใจได้ดีขึ้น โดยพิจารณารายวิชาที่ซ้ ากันใน

หลักสูตรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่องจากเด็กในสมัยใหม่ไม่ชอบอะไรที่เยอะและมากเกินไป รวมทั้ง 

อาจารย์ผู้สอนต้องปรับตัวเข้าหานักศึกษาเองด้วยในสมัยนี้ อาจารย์ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นในการหา

วิธีการสอนเด็กในเรื่องกระบวนการคิดและการเรียนรู ้และอาจารย์ควรจะศกึษาหรือติดตามข่าวสารให้มากขึ้น

เพื่อให้ทันสมัย ค้นหาวิธีการสอนในสมัยใหมน่ี้ 

  ท้ายนี้ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย จะด าเนนิการเสนอส านักบริหารฯ เกี่ยวกับระบบยืนยันรายวิชาการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาตามที่ อ.ดร.มงคล ยะไชย ได้เสนอและยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ให้ทุกท่านได้ทราบ แต่ระบบการปลดล็อคนักศกึษาจะมีปัญหาในช่วงนักศึกษาลงทะเบียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจจะลืมหรอืไม่มเีวลาปลดล็อคใหน้ักศึกษา จึงท าให้เกิดผลเสียคือนักศึกษาลงทะเบียนไม่ทันในรายวิชาที่เป็น

ตัวช่วยหมวดเอกเลือกและเลือกเสรี จะเห็นว่าระบบจึงไม่ค่อยจะดีและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้มาก

เท่าที่ควร 
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การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผูร้ับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 52.94 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 47.06  

 ผูร้ับการประเมินเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 50 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 50  

 ผู้รับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 

73.53 รองลงมาทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 17.60 

และจากกลุ่มไลน์ของคณะฯ  คิดเป็นรอ้ยละ 8.82 ตามล าดับ 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นร้อยละ 97.06 

และมีความคิดเห็นว่าไม่ควรจัดท ากิจกรรมฯ คิดเป็นรอ้ยละ 2.94 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก

ที่สดุ 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สดุ 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 47.06 44.12 8.82 - - 4.38 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ชว่งเวลา/ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

20.58 41.18 17.65 14.71 5.88 3.56 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 29.41 58.82 11.76 - - 4.18 

4. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 41.18 32.35 26.47 - - 4.15 

5. การรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนักศกึษาตกค้างก่อน 

    เข้าร่วมกจิกรรม 

20.59 38.24 35.29 5.88 - 3.74 

6. การรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนักศกึษาตกค้างหลงั 

    เข้าร่วมกจิกรรม 

8.82 61.76 29.42 - - 3.79 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูที้ได้รับไปใช้

ประโยชนไ์ด้ 

29.41 38.24 26.47 5.88 - 3.91 

8. ความพึงพอใจในภาพรวม 17.65 50.00 26.47 5.88 - 3.79 

รวมค่าเฉลี่ย 3.94 

 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรจัดท า KM ตามหัวขอ้ “ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร” ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นอื่น

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

- ควรควบคุมเวลาให้กระชับ 

- ควรมีการจัดประชุมเรื่อง ปัญหานักศกึษาตกค้างในหลักสูตรทุก ๆ ปีการศกึษา เพื่อให้สามารถ

เห็นภาพจ านวนนักศึกษาที่ตกค้างได้ รวมถึงควรเชญินักศึกษาที่ตกค้างเข้าร่วมด้วย 
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- ควรจัดกิจกรรม KM เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการจัดการความรู้ 

 

คร้ังต่อไปท่านเห็นควรให้จัดกิจกรรมในเรื่องใด 

- จรยิธรรม ธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณในการท างาน 

- ปัญหาพเิศษของนักศกึษา  

- กิจกรรมส าหรับนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 

6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการกับ

ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรมากขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ก่อน เข้าร่วม

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.8 ผลการส ารวจ ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

75.8 จะเห็นได้ว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ปัญหาจ านวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิปริมาณ ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

กระบวนการจัดการความรูเ้พิ่มมากขึ้น 

เชงิคุณภาพ ร้อยละ 80 75.8 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 71.2 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิปริมาณ ประเด็น 1 1 

8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

8.2  คา่อาหารกลางวัน                    2,400 บาท 

        (30 คน x 80 บาท) 

                    รวมทั้งสิ้น               3,150  บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

8.2  คา่อาหารกลางวัน                    2,400  บาท 

        (30 คน x 80 บาท) 

                    รวมทั้งสิ้น                3,150  บาท 
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9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

วันอังคารที่ 5 กันยายน  2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2201-2  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันอังคารที่ 5 กันยายน  2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2201-2  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี

 

11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย) 

                              ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 
















