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ตอนที 1 : ชือโครงการ
โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35 จ.พัทลุง (คณะผลิตกรรมการเกษตร)

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
วันที 3-10 มกราคม 2561 อาจารย์ จํานวน 9 คน เจ ้าหน ้าที จํานวน 2 คน และนักศึกษา จํานวน 40 คน ได ้เดินทางไปปฏิบต
ั งิ านเข ้าร่วมโครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35
จังหวัดพัทลุง ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครังที 35 ในปี นมหาวิ
ี
ทยาลัยทักษิณ ได ้รับ
เกียรติเป็ นเจ ้าภาพจัดโครงการ โดยมี 12 สถาบันอุดมศึกษาทีมีหลักสูตรทางการเกษตร จาก 4 ภาคของประเทศไทยเข ้าร่วมโครงการ เป็ นภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ ซึงมีการจัด
โครงการมายาวนานติดต่อกันเป็ นครังที 35
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ นํ านักศึกษา เข ้าแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร จํานวน 11 ทักษะ เพือพัฒนานักศึกษาด ้านทักษะวิชาการเกษตร นักศึกษาได ้แลกเปลียน
่ วามร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต
ความรู ้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรทีจะนํ าไปสูค
นอกเหนือจากการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ยังได ้เข ้าร่วมการแข่งกีฬาสากล ฟุตซอล และตระกร ้อ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน 4 ภาคกิจกรรมปลูกป่ า
โกงกาง เก็บขยะมูลฝอยริมชายหาด ได ้สร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างสมาชิกภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยทีเปิ ดสอนทางด ้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย
คณะผลิตฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ได ้เดินทางเข ้าร่วมโครงการฯ กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ า โดย
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข ้าแข่งขันจํานวน 11 ทักษะ กีฬาสากล 2 ประเภท
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข ้าแข่งขันจํานวน 6 ทักษะ กีฬาสากล 1 ประเภท
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ า เข ้าแข่งขันจํานวน 2 ทักษะ กีฬาสากล 1 ประเภท
ผลการแข่งขัน คะแนนรวมทักษะเกษตรเป็ นอันดับ 2 รองจาก ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ข่อนแก่น เป็ นอันดับ 3
ได ้รับเหรียญทองทักษะเกษตรจํานวน 9 เหรียญ กีฬาสากล 1 เหรียญ
ด ้านพืช 6 ทักษะ = การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพือส่งเสริมการเกษตร, การเซทแมลงการเข ้าด ้ามจอบเตรียมแปลง, การประเมินเนือดินโดยวิธภ
ี าค
สนามและการวัดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน, การขยายพันธุพ
์ ช
ื ติดตา-ต่อกิง-ทาบกิง และการจัดสวนถาด
ด ้านสัตว์ 3 ทักษะ = การตัดแต่งซากสัตว์ปีก, การรีดเต ้านมเทียมและการตอนสุกร
เหรียญทองกีฬาสากล ประเภทตะกร ้อชาย จํานวน 1 เหรียญ
ได ้รับเหรียญเงิน จํานวน 6 เหรียญ
ด ้านพืช 4 ทักษะ = ได ้แก่การกรอกวัสดุปลูกใส่ถงุ , การวินจ
ิ ฉั ยโรคพืช, โครงงานทางการเกษตร และการพูดส่งเสริมการเกษตร
ด ้านสัตว์ 1 ทักษะ = การคล ้องโคและล ้มโค
ด ้านประมง 1 ทักษะ = การแข่งขันบรรจุพันธุล
์ ก
ู ปลา
ได ้รับเหรียญทองแดงจํานวน 1 เหรียญ
ด ้านพืช 1 ทักษะ การคํานวณอัตราการใช ้และการพ่นสารกําจัดวัชพืช
ิ นักศึกษา ในโครงการ 12 สถาบัน โดยงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 36 มีนักศึกษา
มีจํานวนสถาบันทีได ้เชือมความสัมพันธ์อน
ั ดีและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสต
เกษตรจาก 12 สถาบัน กว่า 2,000 คน เข ้าร่วม
โดยมีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน ทีเข ้าร่วมคือ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) 4.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (KU) 5.มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 8.มหาวิทยาลัย
นเรศวร (NU) 9.มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) 10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) 11.มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ (MJU) และ 12.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
จากผลการประเมินการเข ้าร่วมโครงการของนักศึกษา ปรากฎว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการแลกเปลียน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําท ้องถินของแต่ละสถาบัน = 4.51 มีระดับ
ความรู ้ความเข ้าใจต่อการแลกเปลียนความรู ้และทักษะวิชาการทางด ้านการเกษตร 4.40
การปรับปรุงจากผลประเมินโครงการปี ทแล
ี ้ว คือ
1.) ได ้วางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างสโมสรนักศึกษา 3 คณะ ได ้แก่ 1.คณะผลิตกรรมการเกษตร 2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ า โดยแบ่งหน ้าทีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละกิจกรรม และเว ้นวรรคการทํางานร่วมกัน เพือลดแรงปะทะ
2.) ได ้แก ้ไข ปั ญหาเรืองการปะทะทางอารมณ์ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ นักศึกษาวางแผนงานกันเป็ นอย่างดี
พยายามควบคุมปั จจัยทีจะทําให ้เกิดเหตุการณ์ทนั
ี กศึกษาไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู ้สึกได ้ นักศึกษาจึงสามารถสร ้างความสามัคคีภายในกลุม
่ 3 คณะด ้านการเกษตร
ม.แม่โจ ้ ได ้ดีในระดับทียอมรับได ้
ปั ญหาอุปสรรคโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560
ปั ญหาการเปลียนแปลงกําหนดการแข่งขัน ทําให ้นักศึกษาและอาจารย์ประจําทักษะ ต ้องวางแผนการเดินทางใหม่เพือแก ้ไขปั ญหา และสโมสรนักศึกษา ได ้เสียงบประมาณไปกับ
การแก ้ไขปั ญหา เฉพาะหน ้านันเป็ นจํานวนมาก
ข ้อเสนอแนะการจัดโครงการครังต่อไป
ควรวางแผนการคัดเลือกและฝึ กซ ้อมนักศึกษาแข่งขันทักษะเกษตร และกีฬาสากลให ้เข ้มข ้น และให ้มีเวลาฝึ กซ ้อม เตรียมความพร ้อมแต่เนินๆ เพือให ้มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ได ้ครอง
แชมป์ อันดับ 1 และรับถ ้วยพระราชทานดังเช่นเคย

ํ เร็จตามว ัตถุประสงค์โครงการ
ตอนที 5 : ความสา
เพือแลกเปลียนความรูแ
้ ละท ักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
ได ้แลกเปลียนความรู ้และทักษะวิชาการทางด ้านการเกษตร
ิ น ักศึกษา 12 สถาบ ัน
เพือเชือมความส ัมพ ันธ์อ ันดีและความสาม ัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสต
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ิ นักศึกษา 12 สถาบัน
ได ้เชือมความสัมพันธ์อน
ั ดีและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสต
เพือแลกเปลียน และสืบสานศิลปว ัฒนธรรมประจําท้องถินของแต่ละสถาบ ันภาคีสมาชิก
ได ้แลกเปลียนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําท ้องถินของแต่ละสถาบันภาคีสมาชิก
เพือเข้าร่วมแข่งข ันกีฬาท ักษะเกษตร สําหร ับการพ ัฒนาน ักศึกษาด้านท ักษะวิชาการเกษตร
ได ้เข ้าแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร สําหรับการพัฒนานักศึกษาด ้านทักษะวิชาการเกษตร

ํ เร็จตามเป้าหมายต ัวชีว ัด
ตอนที 6 : รายงานผลความสา
ผลผลิต : น ักศึกษาได้ร ับการพ ัฒนาท ักษะนอกห้องเรียนด้านต่างๆ ท ังด้านวิชาการเกษตร ด้านกีฬา ศิลปว ัฒนธรรม อาสา
พ ัฒนา บําเพ็ญประโยชน์ คุณธรรมและจริยธรรมและการอนุร ักษ์ร ักษาสิงแวดล้อม เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารประสานงานโครงการและ
ํ เร็จตามว ัตถุประสงค์ของการจ ัดงาน ตามหน้าทีทีได้ร ับมอบหมาย
การบริหารงานให้สา
ต ัวชีว ัด

ประเภท

หน่วยน ับ

ิ
จํานวนสถาบันทีได ้เชือมความสัมพันธ์อน
ั ดีและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสต
นักศึกษา ในโครงการ
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35

เชิงปริมาณ

สถาบัน

เป้าหมาย
12

ผลล ัพธ์
12

ความสําเร็จ
100

ลําดับรางวัลทีได ้รับ
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
02 ผลการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35_3-11 ม.ค.2561

เชิงคุณภาพ

ลําดับ

1

2

100

ระดับความพึงพอใจต่อการแลกเปลียน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําท ้องถินของ
แต่ละสถาบัน
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.51

100

ระดับความรู ้ความเข ้าใจต่อการแลกเปลียนความรู ้และทักษะวิชาการทางด ้านการเกษตร
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.4

100

จํานวนรางวัลทีได ้รับจากการแข่งขันในแต่ละด ้าน
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมินโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35
02 ผลการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35_3-11 ม.ค.2561

เชิงคุณภาพ

รางวัล

5

12

100

รวม

100.00
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามต ัวชีว ัดมีคา่ เท่าก ับ 100.00

้ า่ ยงบประมาณ
ตอนที 7 : รายงานผลการใชจ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลผลิต : น ักศึกษาได้ร ับการพ ัฒนาท ักษะนอกห้องเรียนด้านต่างๆ ท ังด้านวิชาการเกษตร ด้านกีฬา ศิลปว ัฒนธรรม อาสาพ ัฒนา บําเพ็ญประโยชน์ คุณธรรมและ
ํ เร็จตามว ัตถุประสงค์ของการจ ัดงาน ตามหน้าทีทีได้ร ับมอบ
จริยธรรมและการอนุร ักษ์ร ักษาสิงแวดล้อม เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารประสานงานโครงการและการบริหารงานให้สา
หมาย
กิจกรรม : (งบสน ับสนุนจากกองทุนพ ัฒนาน ักศึกษา) ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริหารกองทุนพ ัฒนาน ักศึกษา ให้การสน ับสนุนงบประมาณแก่ 3 คณะ (คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร คณะส ัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทร ัพยากรทางนํา)
ค่าใช้สอย
รายการ

จํานวนเงิน

1. ค่าอาหารระหว่างการร่วมกิจกรรม นักศึกษาจํานวน 40 คน
คนละ 250 บาท
รวม

รายการ

จํานวนเงิน

10,000.00 ค่าอาหารระหว่างการร่วมกิจกรรม นักศึกษาจํานวน 40 คน
คนละ 250 บาท

10,000.00
รวม

10,000.00

10,000.00

กิจกรรม : (เงินรายได้คณะผลิตฯ ปี งบ 2561) บุคลากร ทีปรึกษาการแข่งข ันท ักษะเกษตร การแข่งข ันกีฬาสากล การจ ัดแสดงว ัฒนธรรมท้องถินภาคเหนือ และดูแล
การทํากิจกรรมในโครงการของน ักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ค่าใช้สอย
รายการ

จํานวนเงิน

รายการ

จํานวนเงิน

2. ค่าพาหนะอาจารย์ผู ้ฝึ กสอนและเจ ้าหน ้าทีผู ้เกียวข ้อง
จํานวน 11,080 บาท

11,080.00 ค่าพาหนะอาจารย์ผู ้ฝึ กสอนและเจ ้าหน ้าทีผู ้เกียวข ้อง จํานวน
11,080 บาท

13,720.00

3. ค่าเบียเลียงอาจารย์/เจ ้าหน ้าที (จํานวน 12 คน 9วัน วันละ
240 บาท)

25,920.00 ค่าเบียเลียงอาจารย์/เจ ้าหน ้าที (จํานวน 12 คน 9วัน วันละ 240
บาท)

18,000.00

4. ค่าทีพักอาจารย์และเจ ้าหน ้าที จํานวน 8 คืน

48,000.00 ค่าทีพักอาจารย์และเจ ้าหน ้าที จํานวน 8 คืน

51,200.00

รวม

รวม

85,000.00

82,920.00

กิจกรรม : (เงินรายได้จากเงินพ ัฒนาน ักศึกษา ประจําปี พ.ศ.2561) เข้าร่วมแข่งข ันกีฬาท ักษะเกษตร เพือพ ัฒนาน ักศึกษาด้านท ักษะวิชาการเกษตร แลกเปลียนความ
่ วามร่วมมือและพ ัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต และสร้างความส ัมพ ันธ์อ ันดีระหว่างสมาชิกภาคี เครือข่าย
รูแ
้ ละท ักษะวิชาการสาขาเกษตรทีจะนําไปสูค
มหาวิทยาล ัยทีเปิ ดสอนทางด้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย
ค่าใช้สอย
รายการ

จํานวนเงิน

รายการ

จํานวนเงิน

5. ค่าสนับสนุนการจัดงาน (มอบให ้มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง) 15,000 บาท

15,000.00 ค่าสนับสนุนการจัดงาน (มอบให ้มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง) 15,000 บาท

15,000.00

6. ค่าลงทะเบียนเข ้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา จํานวน 40
คนๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็ นเงิน 48,000 บาท

48,000.00 ค่าลงทะเบียนเข ้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา จํานวน 40 คนๆ
ละ 1,200 บาท รวมเป็ นเงิน 48,000 บาท

48,000.00

7. ค่าจ ้างเหมารถทัวร์เป็ นพาหนะเดินทางของนักศึกษา (เดิน

95,000.00 ค่าจ ้างเหมารถทัวร์เป็ นพาหนะเดินทางของนักศึกษา (เดิน

95,000.00
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ทาง 3-11 ม.ค.2561 จํานวน 9 วัน)

ทาง 3-11 ม.ค.2561 จํานวน 9 วัน)

8. ค่าอาหารระหว่างการร่วมกิจกรรม นักศึกษาจํานวน 40 คน
550 บาท
รวม

22,000.00 ค่าอาหารระหว่างการร่วมกิจกรรม นักศึกษาจํานวน 40 คน 550
บาท

22,000.00

รวม

180,000.00

180,000.00

ตอนที 8 : ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ช่วงเวลาตามแผน

ช่วงเวลาดําเนินงานตามจริง

02/01/2561 - 12/01/2561

03/01/2561 - 11/01/2561

ตอนที 9 : ภาพประกอบการทําโครงการ

ตอนที 10 : เอกสารอ้างอิงอืนๆ (เช่น รายชือผูเ้ ข้าร่วม, รายงานผลฉบ ับสมบูรณ์, เอกสารต ังเบิก เป็นต้น)
รายการเอกสารประกอบ
01 ผลประเมินโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35
04 เอกสารการเงิน_งบพัฒนานักศึกษา 2561
05 เอกสารการเงิน_เงินรายได ้คณะผลิต, 2561
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02 ผลการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 35_3-11 ม.ค.2561
03 รายชือนักศึกษารับรางวัล 4 จอบ 35

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
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รายงานโครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 35
3 – 11 มกราคม 2560
ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

แบบประเมินขบวนการ โครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 35
ปงบประมาณ 2561
โปรดระบุรายละเอียดตอไปใน (1-5 นอยหามาก)
รายละเอียด
5
1. การมีระบบแบบแผน - มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทํา
อยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอที่ประเมิน (Approach A)
2. การนําไปใชอยางทั่วถึง - กระบวนการ/ระบบเปนที่เขาใจยอมรับ
และเริ่ม มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้
(Deployment - D)
3. เกิ ด การเรี ย นรู - องค ก ารเริ่ ม มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการ/ระบบของกิ จ กรรมด า นนี้ อาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให
กระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning - L)
4. การบูร ณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน - กระบวนการ/ระบบของ
กิ จ กรรมสอดรั บ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสํ า คั ญ ขององค ก ารที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration - I)
คาเฉลี่ย

4

(อาจารย ดร.กอบลาภ อารีศรีสม)
อาจารยฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ผูประเมินขบวนการดําเนินโครงการฯ

3

2

1

สรุปผลประเมินความสําเร็จโครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบพัฒนานักศึกษา เงินรายไดคณะผลิตฯ)
วันที่ 3 - 11 มกราคม 2561
ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กลุม เปาหมาย นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 40 คน
1. จํานวนแบบสอบถามที่แจก 40 ชุด ไดคืน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100
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 27 คน คิดเปนรอยละ
นักศึกษา เพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ

67.50
32.50

สถานภาพ นักศึกษา ชั้นปที่ 1
6 คน คิดเปนรอยละ 15
นักศึกษา ชั้นปที่ 2 5 คน คิดเปนรอยละ 12.5
นักศึกษา ชั้นปที่ 3 22 คน คิดเปนรอยละ 55
นักศึกษา ชั้นปที่ 4 7 คน คิดเปนรอยละ 17.5

ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัด 5 ขอ
1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาคณะผลิตฯ ไดรับจากการแขงขันในแตละดาน 12 รางวัล
ไดรับเหรียญทองทักษะเกษตรจํานวน 6 เหรียญ กีฬาสากล 1 เหรียญ
ดานพืช 6 ทักษะ = การผลิตแผนประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการเกษตร, การเซทแมลงการ
เขาดามจอบเตรียมแปลง, การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดคาความเปน
กรดเปนดางของดิน, การขยายพันธุพืช ติดตา-ตอกิ่ง-ทาบกิ่ง และการจัดสวนถาด
เหรียญทองกีฬาสากล ประเภทตะกรอชาย จํานวน 1 เหรียญ
ไดรับเหรียญเงิน จํานวน 4 เหรียญ
ดานพืช 4 ทักษะ = ไดแกการกรอกวัสดุปลูกใสถุง, การวินิจฉัยโรคพืช, โครงงานทาง
การเกษตร และการพูดสงเสริมการเกษตร
ไดรับเหรียญทองแดงจํานวน 1 เหรียญ
ดานพืช 1 ทักษะ การคํานวณอัตราการใชและการพนสารกําจัดวัชพืช
2. จํานวนสถาบันที่ไ ดเชื่อ มความสั มพั นธอั น ดีและความสามัคคี ระหวา งคณาจารย นิสิ ต
นักศึกษา ในโครงการ ผล = ภาคี4จอบ 12 สถาบัน
งานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 36 มีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน กวา
2,000 คน เขารวม มีกิจกรรมประกอบดวย การแขงขันทักษะเกษตร การแขงขันกีฬาสากล
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การแลกเปลี่ยนศิ ลปวั ฒนธรรม และการแสดงเฉลิม ฉลอง
ครบรอบ 36 ป งานประเพณี 4 จอบแหงชาติ โดยมีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน ที่เขา
ร ว มคื อ 1.มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม (CMU) 2.มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (UBU)
3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU) 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) 5.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU) 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 8.มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) 9.มหาวิทยาลัยทักษิณ

(TSU) 10.มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม (MSU) 11.มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ (MJU) และ
12.มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU)
3. ระดับความพึงพอใจตอการแลกเปลี่ยน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่นของแต
ละสถาบัน ผล = 4.51
4. ระดับความรูความเขาใจตอการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะวิชาการทางดานการเกษตร
ผล = 4.40
5. ลําดับรางวัลที่ไดรับ ผล = ลําดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลประเมินความพึงพอใจและสิ่งที่นักศึกษาไดรับ
ลําดับ
หัวขอประเมิน
คาคะแนนเฉลี่ย
1 จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาเกิดการ
4.40
แลกเปลีย่ นความรูและทักษะวิชาการทางดาน
การเกษตรมากขึ้น อยูในระดับใด
2 จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาไดเชื่อม
4.80
ความสัมพันธอันดีงามและเกิดความสามัคคีระหวาง
คณาจารย นิสิต นักศึกษาทั้ง 12 สถาบันมากขึ้น อยูใน
ระดับใด
3 จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาเกิดการ
4.51
แลกเปลี่ยนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น
ของแตละสถาบันมากขึ้น อยูในระดับใด
4 จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาพรอมที่จะเปน
4.26
ผูเสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมมากขึ้น อยูใน
ระดับใด
5 จากการเขารวมโครงการนักศึกษามีความเห็นวา
4.97
“โครงการนี้ควรจัดอยางตอเนื่อง” อยูในระดับใด
คาคะแนนเฉลี่ยรวม
4.59
คิดเปนรอยละ ...... 91.8 .......

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปที่แลว
1.) ไดวางแผนการทํางานรวมกันระหวางสโมสรนักศึกษา 3 คณะ ไดแก 1.คณะผลิตกรรมการ
เกษตร 2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 3. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา โดยแบง
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในแตละกิจกรรม และเวนวรรคการทํางานรวมกัน เพื่อลดแรงปะทะ
2.) ไดแกไข ปญหาเรื่องการปะทะทางอารมณระหวางสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ และสโมสร
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรฯ มหาวิทยาลัยแมโจ นักศึกษาวางแผนงานกันเปนอยางดี พยายามควบคุม
ปจจัยที่จะทําใหเกิดเหตุการณที่นักศึกษาไมสามารถควบคุมอารมณและความรูส ึกได นักศึกษาจึงสามารถ
สรางความสามัคคีภายในกลุม 3 คณะดานการเกษตร ม.แมโจ ไดดีในระดับที่ยอมรับได
ปญหาอุปสรรคโครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2560
ปญหาการเปลี่ยนแปลงกําหนดการแขงขัน ทําใหนักศึกษาและอาจารยประจําทักษะ ตองวางแผน
การเดินทางใหมเพื่อแกไขปญหา และสโมสรนักศึกษา ไดเสียงบประมาณไปกับการแกไขปญหา เฉพาะหนา
นั้นเปนจํานวนมาก
ขอเสนอแนะการจัดโครงการครั้งตอไป
ควรวางแผนการคัดเลือกและฝกซอมนักศึกษาแขงขันทักษะเกษตร และกีฬาสากลใหเขมขน และ
ใหมีเวลาฝกซอม เตรียมความพรอมแตเนินๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ ไดครองแชมปอันดับ 1 และรับถวย
พระราชทานดังเชนเคย
ภาพกิจกรรม

