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ตอนที 1 : ชือโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษานอกห ้องเรียนด ้านวิชาการทีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์

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

สถานะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ » ผลิตกรรมการเกษตร

หน่วยงานหลัก

ตอนที 4 : สรุปผลการดําเนินการ
โครงการพัฒนานักศึกษานอกห ้องเรียนด ้านวิชาการทีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
กิจกรรม แข่งขันทักษะเกษตร วันที 2 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีนักศึกษาคณะผลิตฯเข ้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 642 คน นักศึกษาสมัครเข ้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตร จากทุกสาขาจํานวน 167 คน จํานวน 13 ทักษะ ได ้แก่ การเข ้าด ้ามจอบเตรียมแปลง การขยายพันธุพ
์ ช
ื ติดตา- ต่อกิง –
ทาบกิง การตอบปั ญหาวิชาการทางการเกษตร การพูดส่งเสริมการเกษตร การแข่งขันการจัดสวนถาด การแข่งขันกรอกดินใส่ถงุ การแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพือการส่งเสริมการเกษตร
การคล ้องโคและล ้มโค การตอนสุกร การแข่งขันรีดเต ้านมเทียม การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก และการแข่งขันบรรจุพันธุล
์ ก
ู ปลา
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ได ้รับรางวัลและเป็ นตัวแทนแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที 36
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันที 21-26 ธันวาคม พ.ศ.2561 จํานวน 19 คน ได ้แก่ 1.ทักษะโครงงานทางการเกษตร จํานวน 3 คน
2.ทักษะการเข ้าด ้ามจอบเตรียมแปลง (อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวศศฤงคาร) จํานวน 2 คน 3.ทักษะการกรอกวัสดุปลูก (อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิรบ
ิ รู ณ์) จํานวน 2 คน 3.ทักษะการตอบ
ปั ญหาด ้านการเกษตร (อ. ดร.เทิดศักดิ โทณลักษณ์) จํานวน 1 คน 4.ทักษะขยายพันธุพ
์ ช
ื จํานวน 2 คน
5.ทักษะพูดส่งเสริมทางการเกษตร จํานวน 1 คน 6. ทักษะผลิตแผ่นโปสเตอร์ จํานวน 2 คน 7. ทักษะแชตแมง จํานวน 1 คน
8. ทักษะคํานวนและฉีดพ ้นสาร จํานวน 2 คน 9. ทักษะวินจ
ิ ฉั ยโรคพืช จํานวน 2 คน 10. ทักษะประเมินเนือดิน จํานวน 1 คน
โดยโครงการนี เป็ นความร่วมมือระหว่างสโมสร 3 คณะ ได ้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางนํ า มีกจิ กรรมในงานทีต ้องฝึ กการประสานงาน ฝึ กระบบคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ เช่น
1. การมีสว่ นร่วมจัดเตรียมสถานทีในการจัดโครงการ เวที สถานทีแข่งขัน เครืองเสียง 2. การจัดเตรียมกิจกรรมการแข่งขัน ได ้แก่ การประสานงานอาจารย์ทปรึ
ี กษาแต่ละทักษะ วัสดุ
อุปกรณ์ทใช
ี ้แข่งขัน 3. การวางแผนการทํางานร่วมกัน 3 คณะ โดยกระบวนการ PDCA 4. การจัดเตรียมพิธม
ี อบรางวัล 5. การจัดเตรียมพิธเี ปิ ดโครงการ และกิจกรรมอืนๆทีเกียวข ้อง
ผลการประเมินความสําเร็จของการจัดโครงการ คิดเป็ นร ้ายละ 99.75
การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปี ทแล
ี ้ว
จากปั ญหา = นักศึกษาดําเนินงานในฝ่ ายทีตนรับผิดชอบ และไม่มก
ี ารช่วยฝ่ ายอืนๆเตรียมงาน ทําให ้นักศึกษาไม่เกิดความรักใคร่สามัคคีกน
ั เท่าทีควร
มีการปรับปรุง = ประชุมแบ่งงานให ้แต่ละคนมีหน ้าทีหลักรับผิดชอบ เช่นการรับผิดชอบเป็ นทีมงานของแต่ละทักษะเกษตร และช่วยกันทํางานหน ้าทีอืนๆ เช่น ขนย ้ายวัสดุอป
ุ กรณ์ ไป
ซือวัสดุอป
ุ กรณ์ เก็บความเรียบร ้อยของงาน
และได ้ทําตามข ้อเสนอแนะ = โดยจัดกิจกรรรมประชุมงานสโมสรนักศึกษา 3 คณะฯ (คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ า) เพือสร ้างความรักและสามัคคีให ้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ ้าหน ้าที ทัง 3 คณะ และสร ้างแผนการจัดงานทีมีคณ
ุ ภาพ ให ้สามารถวางระบบการจัดโครงการทักษะ
เกษตร ประจําปี 2561 ให ้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ การหาตัวแทนนักศึกษาเข ้าแข่งขันงานประเพณี 4 แห่งชาติ ครังที 36 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง และให ้นักศึกษาได ้พัฒนานักศึกษาด ้านวิชาการเกษตร และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติ 5
ประการ
ข ้อเสนอแนะการจัดโครงการครังต่อไป
1. อยากให ้มีทม
ี งานสโมสรนักศึกษาจํานวนมากขึน เพือการแบ่งหน ้าทีการทํางานให ้ทัวถึง ครอบคลุมทุกกิจกรรม
2. อยากให ้นายกสโมสร สังการ เรียกรวมนักศึกษาทุกชมรม และคัดเลือกให ้มาเป็ นทีมงานสโมสร เพือให ้มีคนช่วยงานกันมากยิงขึน
3. ผู ้รับผิดชอบโครงการ ควรกล ้าทีจะขอกําลังคน ขอแรงสนับสนุนจากชมรมในสังกัดให ้ มากกว่านี
4. ฝ่ ายสวัสดิการ และอาหารทําหน ้าทีประสานงานกันดีมาก อยากให ้เป็ นแบบนีทุกปี
ซึงกิจกรรมทีนักศึกษาได ้มีโอกาสทํางานร่วมกันนี จะเป็ นการเสริมสร ้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให ้นักศึกษามีจต
ิ สํานึกต่อภาระหน ้าทีทีได ้รับมอบ
หมายทังในระดับปั จเจกและองค์การ มีภาวะการเป็ นผู ้นํ า ช่วยเหลือผู ้อืนและแก ้ไขปั ญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได ้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทํางานร่วม
กับผู ้อืนอยูบ
่ นพืนฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย และนักศึกษาทีเข ้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตร จะมีการพัฒนาทักษะด ้านวิชาการเกษตร ให ้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีทสํ
ี าคัญในเนือหาวิชาด ้านการเกษตร สามารถใช ้ระบบคิดทีวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ ได ้ สามารถประยุกต์ความรู ้ทีได ้รับเพือแก ้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึนและนํ าไปบูรณาการกับศาสตร์อน
ื ๆ ทีเกียวข ้อง

ํ เร็จตามว ัตถุประสงค์โครงการ
ตอนที 5 : ความสา
เพือให้น ักศึกษาพ ัฒนาท ักษะความรูด
้ า้ นการเกษตร
นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะความรู ้ด ้านการเกษตร
เพือให้น ักศึกษาพ ัฒนาท ักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดทีวิเคราะห์ ส ังเคราะห์และวิพากษ์ได้
นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะทางปั ญญา สามารถใช ้ระบบคิดทีวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ ได ้
เพือให้น ักศึกษาได้ประยุกต์และใช้ท ักษะความส ัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ
นักศึกษาได ้ประยุกต์และใช ้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ํ เร็จตามเป้าหมายต ัวชีว ัด
ตอนที 6 : รายงานผลความสา
ผลผลิต : น ักศึกษาคณะผลิตฯ เรียนรูค
้ วามสําค ัญของการแข่งข ันท ักษะเกษตร สามารถวางแผนการนําวิชาความรูด
้ า้ น
การเกษตรทีมี มาปร ับประยุกต์ใช้ในการแข่งข ัน เรียนรูก
้ ารอยูร่ ว่ มก ันอย่างมีวน
ิ ัย ร ับผิดชอบต่อตนเอง ส ังคมและสิง
แวดล้อม เคารพสิทธิของผูอ
้ น
ื คํานึงถึงกฎเกณฑ์ในส ังคม กิจกรรมนีจะพ ัฒนาน ักศึกษา ตาม TQF ท ัง 5 ด้าน
ต ัวชีว ัด
จํานวนนักศึกษาทีเข ้าร่วมแข่งขันพัฒนาความรู ้และได ้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
เกษตร
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ประเภท

หน่วยน ับ

เชิงปริมาณ

คน

เป้าหมาย
50

ผลล ัพธ์
167

ความสําเร็จ
100
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เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
02 รายชือผู ้แข่งขัน จํานวน 167 คน
01 ผลประเมิน บัณฑิตทีพึงประสงค์ แข่งทักษะเกษตร
07 รายชือตัวแทนนักศึกษา 19 คน ไปแข่งงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
ระดับทีนักศึกษาผู ้เข ้าร่วมโครงการได ้รับพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมิน บัณฑิตทีพึงประสงค์ แข่งทักษะเกษตร

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.22

100

ระดับทีนักศึกษาผู ้เข ้าร่วมโครงการได ้รับการพัฒนาทักษะความรู ้ด ้านการเกษตร
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมิน บัณฑิตทีพึงประสงค์ แข่งทักษะเกษตร

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4.03

100

ระดับทีนักศึกษาผู ้เข ้าร่วมโครงการได ้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญา สามารถใช ้ระบบ
คิดทีวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ ได ้
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
01 ผลประเมิน บัณฑิตทีพึงประสงค์ แข่งทักษะเกษตร

เชิงคุณภาพ

ระดับ

3.5

4

100

จํานวนผู ้เข ้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบต ัวชีว ัด
03 รายชือผู ้เข ้าร่วมโครงการ 642 คน

เชิงปริมาณ

คน

650

642

98.77

รวม

99.75
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามต ัวชีว ัดมีคา่ เท่าก ับ 99.75

้ า่ ยงบประมาณ
ตอนที 7 : รายงานผลการใชจ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ

ผลผลิต : น ักศึกษาคณะผลิตฯ เรียนรูค
้ วามสําค ัญของการแข่งข ันท ักษะเกษตร สามารถวางแผนการนําวิชาความรูด
้ า้ นการเกษตรทีมี มาปร ับประยุกต์ใช้ในการ
แข่งข ัน เรียนรูก
้ ารอยูร่ ว่ มก ันอย่างมีวน
ิ ัย ร ับผิดชอบต่อตนเอง ส ังคมและสิงแวดล้อม เคารพสิทธิของผูอ
้ น
ื คํานึงถึงกฎเกณฑ์ในส ังคม กิจกรรมนีจะพ ัฒนาน ักศึกษา
ตาม TQF ท ัง 5 ด้าน
กิจกรรม : แข่งข ันท ักษะเกษตร
ค่าใช้สอย
รายการ

จํานวนเงิน

1. ค่าจ ้างเหมาจัดสถานทีแข่งขัน เครืองเสียง และเวที

รายการ

จํานวนเงิน

9,000.00 1. ค่าจ ้างเหมาจัดสถานทีแข่งขัน เครืองเสียง และเวที

2. ค่าอาหารผู ้เข ้าร่วมโครงการ จํานวน 600 คน คนละ 100
บาท

9,000.00

60,000.00 2. ค่าอาหารผู ้เข ้าร่วมโครงการ จํานวน 600 คน คนละ 100
บาท
รวม

60,000.00
รวม

69,000.00

69,000.00

ค่าว ัสดุ
รายการ

จํานวนเงิน

3. ค่าวัสดุการเกษตร /ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดงาน

รายการ

จํานวนเงิน

2,200.00 3. ค่าวัสดุการเกษตร /ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดงาน
รวม

2,200.00
รวม

2,200.00

2,200.00

ตอนที 8 : ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ช่วงเวลาตามแผน

ช่วงเวลาดําเนินงานตามจริง

18/08/2561 - 02/09/2561

02/09/2561 - 02/09/2561

ตอนที 9 : ภาพประกอบการทําโครงการ
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ตอนที 10 : เอกสารอ้างอิงอืนๆ (เช่น รายชือผูเ้ ข้าร่วม, รายงานผลฉบ ับสมบูรณ์, เอกสารต ังเบิก เป็นต้น)
รายการเอกสารประกอบ
02 รายชือผู ้แข่งขัน จํานวน 167 คน
03 รายชือผู ้เข ้าร่วมโครงการ 642 คน
04 วัสดุเกษตร กิจกรรมทักษะทีพึงประสงค์
05 จ ้างเหมาจัดสถานที ทักษะทีพึงประสงค์
06 ค่าอาหาร กิจกรรมทักษะทีพึงประสงค์
01 ผลประเมิน บัณฑิตทีพึงประสงค์ แข่งทักษะเกษตร
07 รายชือตัวแทนนักศึกษา 19 คน ไปแข่งงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

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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รายงานโครงการพัฒนานักศึกษานอกหองเรียนดานวิชาการ
ที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กิจกรรม 1 “แขงขันทักษะเกษตร”
วันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2561
สถานที่ : บริเวณ อาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร

สรุปผลประเมินสิ่งที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา คิดเปนรอยละ 99.75
โครงการพัฒนานักศึกษาฯ กิจกรรม แขงขันทักษะเกษตร ประจําปการศึกษา 2561
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมแขงขันพัฒนาความรูและ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะเกษตร
2. ระดับที่นักศึกษาผูเขารวมโครงการไดรับพัฒนา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. ระดับที่นักศึกษาผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะความรูดานการเกษตร
4. จํานวนผูเขารวมโครงการ
5. ระดับที่นักศึกษาผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะทางปญญา สามารถใชระบบคิดที่วิเคราะห
สังเคราะหและวิพากษได

ประเภท

เชิงปริมาณ

หนวยนับ

คน

เชิงคุณภาพ ระดับ

เปาหมาย

ผลลัพธ

ความสําเร็จ

50

167

100

3.5

4.22

100

4.17 / 4.28

เชิงปริมาณ

ระดับ

3.5

4.03 100

เชิงปริมาณ คน
เชิงคุณภาพ ระดับ

650
3.5

642
4.00

98.77
100

ผูเขารวมโครงการ
กิจกรรม แขงขันทักษะเกษตร วันที่ 2 กันยายน 2561 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ
เขารวม จํานวน 642 คน
ลําดับ
สาขาวิชา
จํานวนรวม
ชาย
หญิง
1 วิทยาการสมุนไพร
21
6
15
2 ปฐพีศาสตร
43
21
19
3 เกษตรเคมี
32
14
16
4 อารักขาพืช
76
24
63
5 พืชศาสตร
153
57
99
6 พืชไร 4 ป
81
29
50
7 พืชไร 2 ป
58
32
26
8 สงเสริม 2 ป
64
46
21
9 สงเสริม 4 ป
40
20
21
10 ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ
107
40
42
วันที่ 2 กันยายน 2561 642
270
372

กิจกรรม แขงขันทักษะเกษตร
1. จํานวนแบบสอบถามที่แจก 600 ชุด ไดคืน 562 ชุด คิดเปนรอยละ 93.67
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
1. เพศ สถานภาพ นักศึกษาชั้นปที่ 1 532
นักศึกษาทีมงานสโมสร 30
นักศึกษา เพศชาย จํานวน 224 คน
นักศึกษา เพศหญิง จํานวน 338 คน

คน คิดเปนรอยละ 94.31
คน คิดเปนรอยละ 5.39
คิดเปนรอยละ 39.86
คิดเปนรอยละ 60.14

กิจกรรม 1 ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความรูดานการเกษตร
2. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะทางปญญา สามารถใชระบบคิดที่วิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได
3. เพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตและใชทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ลําดับ

หัวขอประเมิน

1

จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ
เกิดการพัฒนาทักษะความรูดานการเกษตร อยูในระดับ
จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ
เกิดทักษะทางปญญา สามารถใชระบบคิดวิเคราะห
สังเคราะหและวิพากษ อยูในระดับ

2

คาคะแนนเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

4.03

มาก

4.00

มาก

ลําดับ

หัวขอประเมิน

3.

จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ
ไดเชื่อมความสัมพันธอันดีงามและเกิดความสามัคคีระหวาง
คณาจารย นักศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร อยูใน
ระดับ
จากการเขารวมโครงการทําใหนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ
เกิดภาวะความเปนผูนํา รูจักการแกปญหาในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสมอยูในระดับ
จากการเขารวมโครงการนักศึกษาและผูเขารวมโครงการมี
ความเห็นวา “โครงการนีค้ วรจัดอยางตอเนื่อง” อยูในระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยรวม

4

5

คาคะแนนเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

4.17

มาก

4.28

มาก

4.58

มากที่สุด

4.25

มาก

คิดเปนรอยละ ......85......
การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปที่แลว
ปญหา = นักศึกษาดําเนินงานในฝายที่ตนรับผิดชอบ และไมมีการชวยฝายอื่นๆเตรียมงาน ทําใหนักศึกษาไมเกิด
ความรักใครสามัคคีกันเทาที่ควร
การปรับปรุง = มีการประชุมแบงงานใหแตละคนมีหนาที่หลักรับผิดชอบ เชนการรับผิดชอบเปนทีมงานของแต
ละทักษะเกษตร และชวยกันทํางานหนาที่อื่นๆ เชน ขนยายวัสดุอุปกรณ ไปซื้อวัสดุอุปกรณ เก็บความเรียบรอยของงาน
ไดทําตามขอเสนอแนะ = โดยจัดกิจกรรรมประชุมงานสโมสรนักศึกษา 3 คณะฯ (คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) เพื่อสรางความรักและสามัคคี ใ ห แก
นักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ ทั้ง 3 คณะ และสรางแผนการจัดงานที่มีคุณภาพ ใหสามารถวางระบบการจัดโครงการ
ทักษะเกษตร ประจําป 2561 ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดโครงการ คือ การหาตัวแทนนักศึกษาเขาแขงขันงาน
ประเพณี 4 แหง ชาติ ครั้ง ที่ 36 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และใหนักศึกษาไดพัฒนา
นักศึกษาดานวิชาการเกษตร และสง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
แหงชาติ 5 ประการ
ขอเสนอแนะการจัดโครงการครั้งตอไป
1. อยากใหมีทีมงานสโมสรนักศึกษาจํานวนมากขึ้น เพื่อการแบงหนาที่การทํางานใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกกิจกรรม

2. อยากใหนายกสโมสร สั่งการ เรียกรวมนักศึกษาทุกชมรม และคัดเลือกใหมาเปนทีมงานสโมสร เพื่อใหมีคน
ชวยงานกันมากยิ่งขึ้น
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ควรกลาที่จะขอกําลังคน ขอแรงสนับสนุนจากชมรมในสังกัดให มากกวานี้
4. ฝายสวัสดิการ และอาหารทําหนาที่ประสานงานกันดีมาก อยากใหเปนแบบนี้ทุกป

ภาพกิจกรรม

