รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการชั่งหัวมัน และตลาดทะเลไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการชั่งหัวมัน และตลาดทะเลไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
กิ จ กรรมการสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู งานนอกสถานที่ ของนัก ศึก ษาหลั ก สู ตรบริห ารธุร กิ จ
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว นักศึกษามีองค์ความรู้ใหม่ๆ และยัง
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา เกิด
การแบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงทาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม กลุ่มเป้าหมาย คือ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร จานวน 5 คน และนัก ศึก ษาหลัก สูต รบริห ารธุรกิ จ
การเกษตร ชั้นปีที่ 4 จานวน 35 คน ระยะเวลาดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตลาดทะเลไทย อาเภอเมือง
จัง หวัด สมุ ท รสาคร ผลการดาเนิน งานโครงการ มี ผู้ เข้าร่วมโครงการทั้ ง หมด 40 คน ประกอบด้ว ย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน และนักศึกษา จ านวน 35 คน ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น สามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนาไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้ในระดับมาก ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้ การดาเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณาจารย์ในหลักสูตร และใน
คณะ รวมไปถึ ง บุ ค ลากรจากหน่ วยงานต่ างๆ ท าให้ โ ครงการส าเร็จ ลุ ล่ว งไปได้ ด้ วยดี ทางหลัก สู ต ร
บริหารธุรกิจการเกษตร จึงขอขอบคุณความร่วมมือ มา ณ โอกาส

ข

คานา
หลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาบริ ห ารธุร กิ จ การเกษตร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุป และรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
สั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ด้านธุรกิจการเกษตรได้อย่างกว้างขวาง ได้รับประสบการณ์
ด้านธุรกิจการเกษตรที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนและชีวิตปัจจุบันได้

อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
หัวหน้ากิจกรรม

ส่วนที่ 1
บทนา
ชื่อโครงการ
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร

ลักษณะโครงการ
[ ] โครงการใหม่
[ ✓] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง................................ระบุชื่อโครงการเดิม................................................

หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาคือบุคคลที่สาคัญที่สุด โดยนักศึกษา
จาเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องด้วยการศึกษาเล่าเรียน
ทางด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร เป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตรเป็นผู้ที่ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวันได้ หลักสูตรจึงเล็งเห็นว่าการ
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์แก่
นักศึกษาอย่างดียิ่งทางหนึ่ง ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
แต่เพี ยงอย่างเดียว นัก ศึก ษามี อ งค์ความรู้ใหม่ ๆ และยัง เกิ ดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา เกิดการแบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึง
ทาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจการเกษตรระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร และได้รับ ความรู้ใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกยุกต์ปัจจุบันด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร

เป้าหมาย
1. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 5 คน
2. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จานวน 35 คน

งบประมาณในการดาเนินงาน
จากงบประมาณแผ่นดิน 2562 สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 62P55108คทก17W01
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว้
จ่ายจริง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง

5,760

7,200

2) ค่าพาหนะ

72,000

43,380

3) ค่าที่พัก

19,200

18,600

-

225

96,960

69,405

4) ค่าป้ายไวนิล
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่
1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. ตลาดทะเลไทย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเป้าหมายทั้งหมด
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

การติดตามและประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ (Impact)
1. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจการเกษตรกร เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้น
2. นักศึกษาเรียนรู้ระบบการทาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรจากประสบการณ์ตรง
3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้
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ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
การดาเนินงานกิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีวิธีดาเนินการ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้ าหมายเป็น คณาจารย์ และเจ้ าหน้าที่ ค ณะเทคโนโลยีก ารเกษตร จ านวน 5 คน และ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จานวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire)
เป็นการให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยการเลือกตอบตามที่กาหนดไว้ เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลความคิดเห็น
โดยเลือกตอบว่าเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด

วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ หลังจาก
กลุ่มตัวอย่างผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้นโดยใช้สถิ ติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ (Frequncy) การหาค่าสัดส่วน หรือร้อยละ (Percents) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert scale ซึ่งได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
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ซึ่ง คะแนนที่ ได้น ามาแปลผลโดยใช้ค่ าเฉลี่ย ถ่ว งน้าหนั ก (Weight mean scale) เป็ น เกณฑ์
สามารถแปลผลคะแนนที่ได้ ดังนี้
4.21-5.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41-4.20 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมาก
2.61-3.40 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
1.81-2.60 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.80 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินงานกิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
การเกษตร คณ ะเทคโนโลยี ก ารเกษตร กลุ่ ม เป้ า ห มายเป็ น คณ าจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร จ านวน 5 คน และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร คณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร ชั้ น ปี ที่ 4 จ านวน 35 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ
จากตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจ กรรม มี ผู้ตอบแบบ
ประเมิน จานวน 35 คน เป็นเพศชาย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และเพศหญิง จานวน 25
คน คิดเป็นร้อ ยละ 71.43 ผู้เข้าร่วมกิ จกรรมมี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่
เท่ากับ 4.44 ± 0.68) โดยมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของยานพาหนะมากที่สุด รองลงมา คือ
ระยะทางในการเดินทางเหมาะสม ความเหมาะสมของสถานที่ พัก รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
นักศึกษา ช่วงเวลาจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการดาเนินงานกิจกรรมมีความเหมาะสม
และอาหารและเครื่อ งดื่ม มี ความเหมาะสม ตามล าดับ ในส่วนของประโยชน์ที่ ได้รับ จากการเข้าร่วม
โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.12 ±
0.56) โดยสามารถนาเอาความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและใน
ชีวิตประจาวันได้ ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.09 และได้รับ องค์ความรู้ระหว่างสัม มนาศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
4.08 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.1 ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รบั ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1. ความเหมาะสมของสถานที่พัก
2. อาหารและเครือ่ งดื่มมีความ
เหมาะสม
3. ความเหมาะสมของยานพาหนะ
4. รูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา
5. ช่วงเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรมมีการเหมาะสม
6. ระยะทางในการเดินทาง
เหมาะสม
7. ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม

มาก
ที่สุด

มาก

20
(57.14)
18
(51.43)
30
(85.71)
27
(77.14)

14
(40.00)
7
(20.00)
5
(14.29)
7
(20.00)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
น้อย
ค่าเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด
1
(2.86)
10
(28.57)
(0.00)
(0.00)

(0.00)
(0.00)
(0.00)
1
(2.86)

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

21
11
2
1
(60.00) (31.43) (5.74) (2.86) (0.00)
10
13
10
2
(28.57) (37.14) (28.57) (5.71) (0.00)
24
3
8
(68.57) (8.57) (22.86) (0.00) (0.00)

ภาพรวมเฉลี่ย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
4
30
1
(11.43) (85.71) (2.86) (0.00) (0.00
สัมมนาศึกษาดูงาน
2. สามารถนาเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
7
24
4
กิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ (20.22) (68.57) (11.43) (0.00) (0.00)
ในชีวิตประจาวันได้
ภาพรวมเฉลี่ย

SD

ระดับ

4.65

0.56

มาก
ที่สุด

4.34

0.79

มาก

4.85

0.35

4.65

0.62

4.42

0.74

มาก

3.77

0.90

มาก

4.45

0.85

4.44

0.68

4.08

0.37

มาก

4.09

0.56

มาก

4.12

0.60

มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จานวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 คน
35 คน

5 คน
35 คน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.80 บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.40 บรรลุเป้าหมาย

8

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานกิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ด้า นความรู้ความเข้ า ใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิ จ กรรมเกิ ด องค์ค วามรู้ด้านการเกษตรและธุรกิ จ
การเกษตรระหว่างสัมมนาศึกษาดูงานมากขึ้นในระดับมาก
ด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโรงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านยานพาหนะมากที่สุด รองลงมา คือ มีความพึงพอใจด้านระยะทาง
ในการเดินทาง สถานที่พัก รูปแบบกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงานกิจกรรม
และอาหารและเครื่องดื่ม ตามลาดับ
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้ในระดับมาก

ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีอุปสรรคเรื่องการจองยานพาหนะ เนื่องจากฝ่ายยานพาหนะได้ปรับ
ระบบการจองรถใหม่ ทาให้ข้อมูลที่จองรถไว้ในระบบเก่าเกิดความคลาดเคลื่อน คือ วันจองในระบบไม่ตรง
กับวันเดินทางจริง ต้องมีการประสานงานหลายรอบจึงสามารถจองรถได้

ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จากแบบประเมินกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

อยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี
มีความประทับใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
เป็นกิจกรรมที่ดี ทาให้นักศึกษามีความรักและสามัคคีในรุ่น
อาหารในบางมื้ อไม่ เพี ยงพอ หากมี ก ารจัด กิจ กรรมครั้งต่อไปควรเพิ่ม ปริม าณอาหารให้
เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสถานที่ศึกษาดูงานที่เป็นบริษัทเอกชน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น
2. ควรจัดมีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

ภาพถ่ายกิจกรรม

2

3

4

แบบประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
“ สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
คาชี้แจง
ขอให้ทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
❑ ชาย
❑ หญิง
ตาแหน่ง
❑ นักศึกษา
❑ อาจารย์
2. ผลการดาเนินงาน
ความเหมาะสม / ประโยชน์ที่ได้รับ
ตัวบ่งชี้
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด

มาก

กลาง

น้อย

ที่สุด

1. ความเหมาะสมของสถานที่พัก
2. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
3. ความเหมาะสมยานพาหนะในการเดินทาง
4. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับนักศึกษา
5. ช่วงเวลาในการดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. ระยะเวลามีความเหมาะสม
7. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างศึกษาดูงาน
8. ท่ านสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและในชีวิตประจาวันได้
9. อื่นๆ...............................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

