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ตอนที 1 : ชือโครงการ
โครงการค่ายผู ้นํ าอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์

ตอนที 2 : ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
รายชือผูร้ ับผิดชอบ

สถานะ

อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม

ผู ้รับผิดชอบหลัก

น.ส. อภิรย
ิ า นามวงศ์พรหม

ผู ้รับผิดชอบหลัก

ตอนที 3 : หน่วยงานทีร ับผิดชอบ
รายชือหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ » ผลิตกรรมการเกษตร

สถานะ
หน่วยงานหลัก

ตอนที 4 : สรุปผลการดําเนินการ
กิจกรรมอาสาผลิตสัมพันธ์ จัดขึนวันที 19 - 22 มีนาคม 2561 เพือให ้ผู ้นํ านักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จากความร่วมมือของสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและ
ชมรมในสังกัด 6 ชมรม ได ้ฝึ กการทํางานร่วมกัน จากแนวความคิดในการสร ้างจิตสํานึกด ้านการบําเพ็ญประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ทีจะ
ดําเนินกิจกรรมด ้านการบําเพ็ญประโยชน์ในรูปของค่ายอาสาพัฒนา ซึงผู ้นํ านักศึกษามาร่วมนํ าความรู ้ในแต่ละสาขาทีได ้เรียนมา มาบูรณาการพัฒนาเป็ น "งานอาสาพัฒนาทางการ
เกษตร" กิจกรรมนีจะทําให ้ได ้รับประสบการณ์โดยตรง
นักศึกษาได ้พัฒนาตนเอง ฝึ กการทํางานเป็ นทีม จากการปฏิบต
ั งิ านในท ้องถินชนบทร่วมกัน ซึงจะทําให ้นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้ การอยูร่ ว่ มกันระหว่างนักศึกษาและชุมชนในท ้องถิน
่ ม
ได ้ศึกษาวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องคนในชุมชนนัน ๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้วิชาการออกสูช
ุ ชน และเป็ นการเรียนรู ้วัฒนธรรมประเพณีท ้องถินทีสืบต่อกันมาของคนในท ้องถิน โดย
ในครังนีทางได ้ทําการซ่อมแซมโรงเรือนเพาะเห็ด จํานวน 1 หลัง บริจาคก ้อนเชือเห็ด จํานวน 1,000 ก ้อน ทําปุ๋ยหมัก ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะกล ้าผัก มอบกล ้าพันธ์ผัก แผ ้วถางพืนที
รกร ้างให ้ใช ้ประโยชน์ได ้ ทําแปลงสาธิตพืชผักพืชสมุนไพร เพือมอบให ้แก่โรงเรียนบ ้านป่ าเหว ตําบลบ ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ไว ้ใช ้เป็ นอาหารกลางวัน และฐานเรียน
รู ้ทางการเกษตรของตําบลบ ้านขอ เป็ นการสร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างนักศึกษา รวมทังเป็ นโอกาสเรียนรู ้วิถช
ี วี ต
ิ ของชุมชน อันจะเป็ นประโยชน์ในการสร ้างจิตสํานึกด ้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อม
ซึงกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะต่างๆ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ (TQF) ดังนี
ข ้อ 1) ด ้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาเสียสละและมีนําใจช่วยเหลือผู ้อืน มีวน
ิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล ้อมเคารพสิทธิของผู ้อืนโดยคํานึง
ถึงความเสมอภาค
ข ้อ 3) ด ้านทักษะทางปั ญญา ได ้ฝึ กใช ้ระบบคิดทีวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ ได ้ เรียนรู ้วิถช
ี วี ต
ิ และรับทราบปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนในชุมชน สามารถประยุกต์ความรู ้ด ้านการเกษตร
เพือแก ้ปั ญหาทีเกิดขึนในพืนทีชุมชน
ข ้อ 4) ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาได ้ฝึ กการปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู ้อืน โดยอยูบ
่ นพืนฐานของการนับถือ ความแตกต่างและคุณค่า
ของความหลากหลาย มีภาวะการเป็ นผู ้นํ า มีจต
ิ สํานึกต่อภาระหน ้าทีทีได ้รับมอบหมาย
และมีกจิ กรรมประชุมแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ทําให ้ได ้ร่าง แผนงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างเดือน มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 (รอบ
1 ปี ) ซึงนักศึกษาได ้ เรียนรู ้วิธก
ี าร การทํางานโดยการประยุกต์กระบวนการ PDCA เพือให ้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเกิดความเข ้าใจทักษะแห่งศตวรรษที 21
เพือให ้นักศึกษาได ้แลกเปลียนเรียนรู ้ หาวิธป
ี รับประยุกต์และสร ้างความเข ้าใจ การใช ้ทักษะแห่งศตวรรษที 21 ในการดําเนินชีวต
ิ
การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปี ทแล
ี ้ว
1) ด ้านการวางแผนจัดกิจกรรม
มีฝนตกตลอดเวลาทีอยูใ่ นค่าย ทําให ้ดําเนินการตามแผนงานทีวางไว ้ ด ้วยความลําบาก เพราะมีหลายกิจกรรมไม่สามารถทํางานได ้ อย่างสะดวก เช่น การขึนแปลงผัก , การสํารวจ
พืชในพืนที ฯลฯ ทําให ้งานเดินไปด ้วยความล่าช ้า
สิงทีได ้แก ้ไข คือ กําหนดจัดกิจกรรมช่วงหน ้าร ้อน วันที 19-22 มีนาคม 2561 เป็ นช่วงวันทีอากาศปลอดโปร่ง ไม่มฝ
ี นตก ทําให ้นักศึกษาสามารถทํากิจกรรมอาสาพัฒนาได ้อย่างเต็ม
ที
2) ด ้านการแบ่งงาน แบ่งหน ้าทีกันรับผิดชอบ
นายกสโมสรไม่รู ้ว่าต ้องทําอะไร จึงไม่มก
ี ารสังการทีมงานให ้เตรียมตัวให ้พร ้อม ในบางกิจกรรม , ทีมงานทีรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ไม่มก
ี ารสังการทีชัดเจน ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
อาจไม่รู ้ว่าต ้องทําอะไรก่อน-หลัง
สิงทีได ้แก ้ไข คือ ได ้อบรมนายกสโมสรให ้รู ้บทบาทหน ้าที พร ้อมความกล ้าหาญในการสังการ ของตัวเอง และรู ้รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพือสังการทีมงานได ้
อย่างถูกต ้อง
3) ด ้านการเดินทาง
มีฝนตกตลอดการเดินทาง ทําให ้ถนนลืน อากาศชืน พนักงานขับรถจึงต ้องเพิมความระมัดระวังในการขับรถ ทําให ้เดินทางด ้วยความล่าช ้า
สิงทีได ้แก ้ไข คือได ้วางแผนจัดโครงการช่วงฤดูร ้อน การเดินทางไม่มฝ
ี นตก อากาศเย็นสบายมีแดดออก ทําให ้ถนนอยูใ่ นสภาพปกติ สามารถเดินทางได ้ สะดวก
4) ด ้านอาหาร
อาหารมีความหลากหลาย แต่บางมือมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงต ้องทํากับข ้าวมาเสริม
สิงทีได ้แก ้ไข คือ มีการเตรียมวัตถุดบ
ิ ผัก เนือสัตว์ ไข่ เครืองปรุงรสต่างๆ มีความพร ้อมด ้านการปรุงอาหาร นักศึกษาทีร่วมเดินทางไปค่ายฯมีภม
ู ล
ิ ําเนาอยูใ่ นพืนที ทําให ้สามารถ
ประสานร ้านค ้าในชุมชนในการหาซือวัตถุดบ
ิ สําหรับปรุงอาหารเพิมเติม ทําให ้นักศึกษาได ้รับประทานอาหารอิมทุกมือ และสามารถบริหารจัดการ ให ้มีอาหารว่างช่วงบ่ายและช่วงดึก
อีกด ้วย
กิจกรรมทีควรทําอย่างต่อเนืองทุกปี ในโครงการ
1) ด ้านกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ้ ภาคคํา
มีการประชุมสรุปแผนและกิจกรรมเชือมความสัมพันธ์ทก
ุ คืน เป็ นเรืองทีดี เพราะจะทําให ้ผู ้นํ านักศึกษาเกิดความใกล ้ชิด สนิทสนม รักใคร่สามัคคี และได ้ประเมินงานทีได ้ทําในแต่ละ
วัน
2) ด ้านการทัศนศึกษา
ได ้เดินทางไปทัศนศึกษาตามทีนักศึกษาได ้วางแผนไว ้ คือ นํ าตก วัด สถานทีสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์
ปั ญหาอุปสรรคโครงการประจําปี พ.ศ. 2561
การวางแผนงานอาสาพัฒนา มีการปรับเปลียนกําหนดการตามความต ้องการของโรงเรียนและชุมชน ทําให ้นักศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการงานต่างๆให ้เป็ นไปตามกําหนดการได ้
จึงต ้องมีการประชุมเพือทําความเข ้าใจกับผู ้เข ้าร่วมโครงการแบบวันต่อวัน
ข ้อเสนอแนะการจัดโครงการครังต่อไป
ควรจัดกิจกรรมทีสอดแทรกทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ในแต่ละด ้านและชีแจงทําความเข ้าใจเป็ นระยะๆ เพือให ้ผู ้เข ้าร่วมโครงการสามารถประเมินตนเอง และเรียนรู ้ทักษะที
จําเป็ นในการใช ้ชีวต
ิ ไปด ้วย
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ํ เร็จตามว ัตถุประสงค์โครงการ
ตอนที 5 : ความสา
เพือพ ัฒนาน ักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาได ้รับการพัฒนาด ้านคุณธรรมจริยธรรม
เพือพ ัฒนาน ักศึกษาด้านท ักษะทางปัญญาการใช้ระบบคิด
นักศึกษาได ้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาการใช ้ระบบคิด
เพือพ ัฒนาน ักศึกษาด้านท ักษะความส ัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ
นักศึกษาได ้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เพือสร้างความเข้าใจการปร ับประยุกต์ใช้ท ักษะแห่งศตวรรษที 21 ในการดําเนินชีวต
ิ
นักศึกษาเข ้าใจการปรับประยุกต์ใช ้ทักษะแห่งศตวรรษที 21 ในการดําเนินชีวต
ิ
เพือสร้างความเข้าใจการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ในการทํางานกิจกรรม
นักศึกษาสามารถปรับประยุกต์ใช ้กระบวนการ PDCA ในการทํางานกิจกรรม

ํ เร็จตามเป้าหมายต ัวชีว ัด
ตอนที 6 : รายงานผลความสา
ผลผลิต : การพ ัฒนาน ักศึกษาจากกิจกรรมค่ายอาสา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ท ักษะทางปัญญา และท ักษะความส ัมพ ันธ์
ระหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต
้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ(ิ TQF : Thai Qualifications
Framework for Higher Education)ในระด ับปริญญาตรี
ต ัวชีว ัด

ประเภท

หน่วยน ับ

ร ้อยละของผู ้เข ้าร่วมโครงการทีตังไว ้
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
02 รายชือนักศึกษาร่วมค่ายผู ้นํ าอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงปริมาณ

ร ้อยละ

เป้าหมาย
80

ผลล ัพธ์
100

ความสําเร็จ
100

ระดับความเข ้าใจการประยกต์ใช ้กระบวนการ PDCA ในการทํางานกิจกรรม
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

3.75

100

ระดับทีนักศึกษาได ้รับการพัฒนาด ้านคุณธรรมจริยธรรม
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.45

100

ระดับทีนักศึกษาได ้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาการใช ้ระบบคิด
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.38

100

ระดับความเข ้าใจการปรับประยกต์ใช ้ทักษะแห่งศตวรรษที 21
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.15

100

ระดับทีนักศึกษาได ้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.59

100

รวม

100.00
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามต ัวชีว ัดมีคา่ เท่าก ับ 100.00

้ า่ ยงบประมาณ
ตอนที 7 : รายงานผลการใชจ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลผลิต : การพ ัฒนาน ักศึกษาจากกิจกรรมค่ายอาสา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ท ักษะทางปัญญา และท ักษะความส ัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต
้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ(ิ TQF : Thai Qualifications Framework for Higher Education)ในระด ับปริญญาตรี
กิจกรรม : ผูน
้ ําน ักศึกษาคณะผลิตฯ ต ัวแทนสมาชิกสโมสรน ักศึกษาคณะผลิตฯและชมรมในส ังก ัด ร่วมทํากิจกรรมอาสาพ ัฒนา ณ โรงเรียนบ้านป่าเหว จ.ลําปาง
และกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรูเ้ พือทําความเข้าใจในระบบการทํางานให้มค
ี ณ
ุ ภาพ โดยการประยกต์กระบวนการ PDCA และท ักษะในศตวรรษที 21
ค่าใช้สอย
รายการ

จํานวนเงิน

1. ค่าเบียเลียงอาจารย์และเจ ้าหน ้าที จํานวน 3 คนๆละ 240
บาท จํานวน 3 วัน
2. ค่าอาหาร จํานวน 50 คน คนละ 200 บาทต่อวัน จํานวน 4
วัน(19-22 มี.ค.2561)
3. ค่าทีพักเหมาจ่ายเจ ้าหน ้าทีจํานวน 3 คนๆ ละ 400 บาท
จํานวน 3 คืน(19-21 พ.ค.2561)
4. ค่านํ ามันเชือเพลิงในการเดินทาง

รายการ

จํานวนเงิน

2,160.00 ค่าเบียเลียงอาจารย์และเจ ้าหน ้าที จํานวน 3 คนๆละ 240 บาท
จํานวน 3 วัน
40,000.00 ค่าอาหาร จํานวน 50 คน คนละ 200 บาทต่อวัน จํานวน 4
วัน(19-22 มี.ค.2561)

40,000.00

3,600.00 ค่าทีพักเหมาจ่ายเจ ้าหน ้าทีจํานวน 3 คนๆ ละ 400 บาท
จํานวน 3 คืน(19-21 พ.ค.2561)

3,600.00

4,240.00 ค่านํ ามันเชือเพลิงในการเดินทาง
รวม

2,160.00

4,240.00
รวม

50,000.00

50,000.00

ค่าว ัสดุ
รายการ

จํานวนเงิน

5. ค่าก ้อนเชือเห็ดจํานวน 1,000 ก ้อน ๆ ละ 10 บาท

รายการ

จํานวนเงิน

10,000.00 ค่าก ้อนเชือเห็ดจํานวน 1,000 ก ้อน ๆ ละ 10 บาท
รวม

10,000.00

https://e-manage.mju.ac.th/projectAssessLayoutPrint.aspx?pid=11937

10,000.00
รวม

10,000.00
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ตอนที 8 : ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ช่วงเวลาตามแผน

ช่วงเวลาดําเนินงานตามจริง

19/03/2561 - 22/03/2561

19/03/2561 - 22/03/2561

ตอนที 9 : ภาพประกอบการทําโครงการ

https://e-manage.mju.ac.th/projectAssessLayoutPrint.aspx?pid=11937
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ตอนที 10 : เอกสารอ้างอิงอืนๆ (เช่น รายชือผูเ้ ข้าร่วม, รายงานผลฉบ ับสมบูรณ์, เอกสารต ังเบิก เป็นต้น)
รายการเอกสารประกอบ
02 รายชือนักศึกษาร่วมค่ายผู ้นํ าอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์ 2561
01 ผลประเมินโครงการค่ายผู ้นํ าอาสาผลิตสัมพันธ์ 2561
03 เอกสารการเงิน_เดินทาง 19-22มี.ค.2561
04 เอกสารการเงิน_ค่าอาหารนักศึกษา ค่ายผลิตฯ2561
05 เอกสารการเงิน_ค่าก ้อนเชือเห็ด ค่ายผลิตฯ2561

ตอนที 11 : ผูล
้ งนามความร ับรองผล

(น.ส.อภิรย
ิ า นามวงศ์พรหม )
ผู ้บันทึกข ้อมูล

(นางผ่องรักษ์ ยศเดช )
ผู ้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวฒ
ั นสําราญ )
ผู ้อนุมต
ั ริ ะดับหน่วยงาน

ั ศรี )
(นางอารีรักษ์ วิชย
ผู ้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน

https://e-manage.mju.ac.th/projectAssessLayoutPrint.aspx?pid=11937
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รายงานโครงการคายผูนําอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ
(คณะผลิตกรรมการเกษตร ปงบประมาณ 2561)
วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบานปาเหว
ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
กิจ กรรมอาสาผลิต สั ม พั น ธ จั ดขึ้ นวั นที่ 19 - 22 มี นาคม 2561 เพื่ อ ให ผู นํานั ก ศึก ษา คณะผลิ ต
กรรมการเกษตรรวมกับสโมสรนัก ศึก ษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและชมรมในสังกัด 6 ชมรม ไดฝก การทํางาน
รวมกัน จากแนวความคิดในการสรางจิตสํานึกดานการบําเพ็ญประโยชน และการมีสวนรวมของนักศึกษาคณะผลิต
กรรมการเกษตร ที่จะดําเนินกิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนในรูปของคายอาสาพัฒนา ซึ่งผูนํานักศึกษามารวมนํา
ความรูในแตละสาขาที่ไดเรียนมา มาบูรณาการพัฒนาเปน "งานอาสาพัฒนาทางการเกษตร" กิจกรรมนี้จะทําใหไดรับ
ประสบการณโดยตรง
นัก ศึก ษาไดพัฒนาตนเอง ฝก การทํางานเปนทีม จากการปฏิบัติงานในทองถิ่นชนบทรวมกัน ซึ่งจะทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรู การอยูรวมกันระหวางนักศึกษาและชุมชนในทองถิ่น ไดศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุมชนนั้น ๆ ตลอดจนเผยแพรความรูวิชาการออกสูชุมชน และเปนการเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่สืบตอกัน
มาของคนในทองถิ่น
โดยในครั้งนี้ทางไดทําการซอมแซมโรงเรือนเพาะเห็ด จํานวน 1 หลัง บริจาคกอนเชื้อเห็ด จํานวน 1,000
กอน ทําปุยหมัก ซอมแซมโรงเรือนเพาะกลาผัก แผวถางพื้นที่รกรางใหใชประโดยชนได ทําแปลงสาธิตพืชผัก เพื่อ
มอบใหแกโรงเรียนบานปาเหว ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ไวใชเปนอาหารกลางวัน และฐานเรียนรู
ทางการเกษตรของตําบลบานขอ
กิจกรรมนี้จะเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา รวมทั้งเปนโอกาสเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน
อันจะเปนประโยชนในการสรางจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลานี้นักศึกษาจะไดพัฒนาทักษะตางๆ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF) ดังนี้
ขอ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาเสียสละและมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น มีวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอมเคารพสิทธิของผูอื่นโดยคํานึงถึงความเสมอภาค

ขอ 3) ดานทัก ษะทางปญญา ไดฝกใชระบบคิดที่วิเคราะห สังเคราะหและวิพ ากษได เรียนรูวิถีชีวิตและ
รับทราบปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถประยุกตความรูดานการเกษตร เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
ขอ 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาไดฝกการปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยอยูบนพื้นฐานของการนับถือ ความแตกตางและคุณคาของความหลากหลาย มีภาวะการเปนผูนํา
มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมประชุมแผนงานกิจกรรมนักศึกษา
มีกิจกรรมเรียนรู วิธีก ารการทํ างานโดยการประยุก ตก ระบวนการ PDCA เพื่ อใหนัก ศึก ษาจั ดกิจกรรม
รวมกันอยางมีคุณ ภาพ และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู หาวิธีปรับประยุกตและ
สรางความเขาใจ การใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในการดําเนินชีวิต 3 ทักษะหลัก ไดแก
1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักศึกษาเขาสูโลกการทํางานที่มี
ความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก
- ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
- การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา
- การสื่อสารและการรวมมือ
2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได
หลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก
- ความรูดานสารสนเทศ
- ความรูเกี่ยวกับสื่อ
- ความรูดานเทคโนโลยี
3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักศึกษา
จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก
- ความยืดหยุนและการปรับตัว
- การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง
- ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม
- การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability)
- ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ผลจากการจัดกิจกรรมประชุมแผนงานกิจกรรมนักศึกษา : รางแผนงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม
คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหวางเดือน มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 (รอบ 1 ป)

สรุปผลประเมินความสําเร็จโครงการคายผูนําอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
(งบพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑)
ระหวางวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบานปาเหว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
กลุม เปาหมาย นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 50 คน
มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน
1. จํานวนแบบสอบถามที่แจก 50 ชุด ไดคืน 43 ชุด คิดเปนรอยละ 86
2. ผลการประเมินโครงการ โดยใชเกณฑการวัดผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60

หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย

2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด

ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร
นักศึกษา เพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 41.86
นักศึกษา เพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ ๕8.14
สถานภาพ นักศึกษา ชั้นปที่ 1 28 คน คิดเปนรอยละ 65.12
นักศึกษา ชั้นปที่ 2 9 คน คิดเปนรอยละ 20.93
นักศึกษา ชั้นปที่ 3 4 คน คิดเปนรอยละ 9.30
นักศึกษา ชั้นปที่ 4 2 คน คิดเปนรอยละ 4.65

ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูเขารวมโครงการที่ตั้งไว
= มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ครบ 50 คน คิดเปน รอยละ 100
2. ระดับความเขาใจการประยุกตใชกระบวนการ PDCA ในการทํางานกิจกรรม
= ระดับมาก 3.75
3. ระดับที่นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
= ระดับมากที่สุด 4.45
4. ระดับที่นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาการใชระบบคิด
= ระดับมากที่สุด 4.38
5. ระดับความเขาใจการปรับประยุกตใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21
= ระดับมาก 4.15
6. ระดับทีน่ ักศึกษาไดรบั การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
= ระดับมากที่สุด 4.59
ลําดับ

หัวขอประเมิน

คาคะแนนเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

2.ระดับความเขาใจการประยุกตใชกระบวนการ PDCA ในการทํางานกิจกรรม ผลประเมิน = ระดับมาก 3.75
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษาเกิดความ
1
4.40
มากที่สุด
เขาใจในการประยุกตกระบวนการ PDCA
ในการทําโครงการ/กิจกรรม ของชมรม/สโมสร ในระดับ
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษามีความ
2
3.43
มาก
เขาใจในประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ/ม.แมโจ ในระดับ
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษาไดรวมคิด
3
มาก
3.41
วางแผนสรางสรรคโครงการใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะฯ/ม.แมโจ ในระดับใด
3.ระดับที่นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม ผลประเมิน = ระดับมากที่สุด 4.45
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษามีจิตสํานึก
4
มากที่สุด
4.51
ตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในชมรม/สโมสร ในระดับ
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษาคิดวา
๕
มากที่สุด
4.38
ตนเองเคารพสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงความเสมอภาค และ
ระเบียบกฎเกณฑในการอยูรวมกันในสังคม ระดับใด

4.ระดับที่นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาการใชระบบคิด ผลประเมิน = ระดับมากที่สุด 4.38
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา สามารถประยุกต
6
มากที่สุด
4.38
ความรูดานการเกษตร เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
5. ระดับความเขาใจการปรับประยุกตใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ผลประเมิน = ระดับมาก 4.15
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํา นักศึกษาเขาใจการปรับ
7
4.15
มาก
ประยุกตใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในการดําเนินชีวิต
6. ระดับที่นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลประเมิน = ระดับมากที่สุด 4.59
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษาสามารถ
8
4.58
มากที่สุด
ปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยอยูบนพื้นฐานของการนับ
ถือความแตกตางและคุณคาของความหลากหลาย ในระดับใด
จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษามี
9
4.59
มาก
ภาวการณเปนผูนํา ในระดับใด
7. ความพึงพอใจของนักศึกษา ผลประเมิน = ระดับมากที่สุด 4.59
10 จากการเขารวมกิจกรรมคายผูนํานักศึกษา นักศึกษาเห็นวา
4.59
มากที่สุด
“กิจกรรมนี้ควรจัดอยางตอเนื่อง ทุกป” ในระดับใด
คาคะแนนเฉลี่ยรวม
4.24
มากที่สุด
คิดเปนรอยละ ..... 84.8 ……
การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปท่แี ลว
กิจกรรมคายอาสาผลิตสัมพันธ ป 2560
1) ดานการวางแผนจัดกิจกรรม
มีฝนตกตลอดเวลาที่อยูในคาย ทําใหดําเนินการตามแผนงานที่วางไว ดวยความลําบาก เพราะมีหลายกิจกรรม
ไมสามารถทํางานได อยางสะดวก เชน การขึ้นแปลงผัก , การสํารวจพืชในพื้นที่ ฯลฯ ทําใหงานเดินไปดวยความลาชา
สิ่งที่ไดแกไข กําหนดจัดกิจกรรมชวงหนารอน วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 เปนชวงวันที่อากาศปลอดโปรง
ไมมีฝนตก ทําใหนักศึกษาสามารถทํากิจกรรมอาสาพัฒนาไดอยางเต็มที่
2) ดานการแบงงาน แบงหนาที่กันรับผิดชอบ
- นายกสโมสรไมรูวาตองทําอะไร จึงไมมีการสั่งการทีมงานใหเตรียมตัวใหพรอม ในบางกิจกรรม
- ทีมงานที่รับผิดชอบในแตละกิจกรรม ไมมีการสั่งการที่ชัดเจน ผูเขารวมโครงการอาจไมรูวาตองทําอะไรกอน-หลัง
สิ่งที่ไดแกไข ไดอบรมนายกสโมสรใหรูบทบาทหนาที่ พรอมความกลาหาญในการสั่งการ ของตัวเอง และรู
รายละเอียดของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เพื่อสั่งการทีมงานไดอยางถูกตอง

3) ดานการเดินทาง
มีฝนตกตลอดการเดินทาง ทําใหถนนลื่น อากาศชื่น พนักงานขับรถจึงตองเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ทําให
เดินทางดวยความลาชา
สิ่งที่ไดแกไข ไดวางแผนจัดโครงการชวงฤดูรอน การเดินทางไมมีฝนตก อากาศเย็นสบายมีแดดออก ทําใหถนนอยู
ในสภาพปกติ สามารถเดินทางได สะดวก
4) ดานอาหาร
อาหารมีความหลากหลาย แตบางมื้อมีปริมาณไมเพียงพอ จึงตองทํากับขาวมาเสริม
สิ่งที่ไดแกไข มีการเตรียมวัตถุดิบ ผัก เนื้อสัตว ไข เครื่องปรุงรสตางๆ มีความพรอมดานการปรุงอาหาร นักศึกษา
ที่รวมเดินทางไปคายฯมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําใหสามารถประสานรานคาในชุมชนในการหาซื้อวัตถุดิบสําหรับปรุงอาหาร
เพิ่มเติม ทําใหนักศึกษาไดรับประทานอาหารอิ่มทุกมือ้ และสามารถบริหารจัดการ ใหมีอาหารวางชวงบายและชวงดึกอีก
ดวย
สิ่งที่ไดปรับปรุงและทําอยางตอเนื่องทุกป
1) ดานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาคค่ํา
มีการประชุมสรุปแผนและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธทุกคืน เปนเรื่องที่ดี เพราะจะทําใหผูนํานักศึกษาเกิดความ
ใกลชิด สนิทสนม รักใครสามัคคี และไดประเมินงานที่ไดทําในแตละวัน
2) ดานการทัศนศึกษา
ไดเดินทางไปทัศนศึกษาตามที่นักศึกษาไดวางแผนไว คือ น้ําตก วัด สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

ปญหาอุปสรรคโครงการประจําป พ.ศ. 2561
การวางแผนงานอาสาพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการตามความตองการของโรงเรียนและชุม ชน ทําให
นัก ศึก ษาไม สามารถบริห ารจัดการงานตางๆให เปนไปตามกําหนดการได จึง ตองมีก ารประชุม เพื่อทํ าความเขาใจกั บ
ผูเขารวมโครงการแบบวันตอวัน

ขอเสนอแนะการจัดโครงการครั้งตอไป
ควรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ในแตละดานและชี้แจงทําความเขาใจ
เปนระยะๆ เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถประเมินตนเอง และเรียนรูทกั ษะที่จําเปนในการใชชีวิตไปดวย

สรุปผลการดําเนินงาน
1. วันจันทรที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 06.00 เจ า หน า ที่ แ ละนั ก ศึ ก ษา พร อ มกั น ณ อาคารสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะผลิ ต ฯ
ขนวัสดุอุปกรณ สัมภาระตางๆขึ้นรถยนตคณะผลิตฯ จํานวน 2 คัน ทะเบียน 40-0435 ชม. และ 40-0258
ชม. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยแมโจ ไปรับกอนเชื้อเห็ด ณ รานไชยวัฒนการเกษตร แลวเดินทางตอไป
ยังโรงเรียนบานปาเหว ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
14.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนบานปาเหว ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
เก็บสัมภาระเขาที่พัก เวลา 15.30 - 17.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู PDCA และประชุมการดําเนิน
กิจกรรมคายฯ 18.00 รับประทานอาหารเย็น 19.30 – 21.00 น.กิจกรรมสานสัมพันธชาวคายฯ

2. วันอังคารที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
05.00 ทีมงานจัดเตรียมอาหาร 07.00 รับประทานอาหารเชา และชี้แจงการทํากิจกรรม
08.00 พิธีเปดคายคายผูนําอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ ประจําป 2561 โดยผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเหว
09.00 - 12.00 น. การทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ไดแก ปรับพื้นที่รกรางใหเปนแปลงเกษตร ปรับปรุงโรง
เก็บของใหเปนโรงเพาะเห็ด ตัดแตงกิ่งไมใหญเพื่อปองกันไมใหกิ่งไมตกใสนักเรียน เมื่อลมพายุฤดูรอนมา
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. การทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตอ 16.00 น. ทํากิจกรรม
นันทนาการรวมกับนักเรียน เชน เลนเกมสแจกขนม, รวมกันปลูกผักลงแปลงเกษตร 18.00 น. รับประทาน
อาหารเย็ น 19.30 - 22.00 น. ประชุ ม สรุป งานที่ ทํ าไปแล วและวางแผนงานของวัน พรุงนี้ กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญญาการใชระบบคิด
และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

3. วันพุธที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
05.00 ทีมงานจัดเตรียมอาหาร 07.00 รับประทานอาหารเชาและชี้แจงการทํากิจกรรม 08.00
- 12.00 น. การทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ไดแก พัฒนาแปลงเกษตร มอบกอนเชื้อเห็ด มอบกลาพันธุผัก
สวนครัว และลําเลียงเขาโรงเพาะเห็ด เขียนปายโรงเรียน ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณโรงเรียน กออิฐกําแพง
โรงเรียนปรับพื้นที่ใหเปนสัดสวน 13.00 น. การทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตอ 16.30 น. นํานักศึกษาไป
ทั ศ นศึ ก ษาตลาดชุ ม ชนและแหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ต.บ า นขอ อ.เมื อ งปาน จ.ลํ า ปาง 18.00 น.
รับ ประทานอาหารเย็ น 19.30 น. ประชุม สรุป งานที่ทํ า ไปแลว และวางแผนงานของวัน พรุงนี้ กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการประยุกตใช PDCA ในการจัดกิจกรรม และการปรับประยุกตใชทักษะแหงศตวรรษที่
21 ในการดําเนินชีวิต

4. วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
05.00 ทีมงานจัดเตรียมอาหาร 07.00 รับประทานอาหารเชาและชี้แจงการทํากิจกรรม 08.30
น. พิธีสงมอบคายคายผูนําอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ โดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ประจําป 2561
สงมอบให ผอ.โรงเรียนบานปาเหว โดยมีคณะครู ผูปกครองและนักเรียนรวมเปนสักขีพยาน ณ หอประชุม
เรียนบานปาเหว ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 09.30 - 10.30 น. ประชุมสรุปแผนงาน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมสังกัดคณะผลิตฯ เวลา 11.00 น. เดินทางไปสักการะวัดพระพุทธบาทปู
ผาแดง วั ด พระธาตุ จ อมก อ ยเยี่ ย มชมพระพุ ท ธรู ป ที่ ทํ า จากตอกสาน จากนั้ น เดิ น ทางไปทั ศ นศึ ก ษา
ณ อุทยานแหงชาติแจซอน จ.ลําปาง และรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 15.00 น. เดินทางจากจังหวัด
ลําปาง ถึงมหาวิทยาลัยแมโจเวลา 18.15 น.

กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรูการประยุกตใช PDCA ในการจัดกิจกรรม และการปรับประยุกตใช
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในการดําเนินชีวิต และใหคําปรึกษาดานการจัดโครงการ

