
OP.1 1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ช่ือบ�าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู	ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี   ช่ือผู�รับผิดชอบ อาจารย!วิณากร ท่ีรัก หน%วยงาน สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 รายช่ือคณาจารย!และบุคลากรท่ีร%วมลงพ้ืนท่ี อาจารย(วิณากร  ท่ีรัก  อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ อาจารย(ภัทรเวช ธาราเวชรักษ( อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ  ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีครั้งท่ี 6 ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ 1. วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ(น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยมีประชาชนเช�าร	วมโครงการจํานวน 17 คน ณ กลุ	มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า ต.คลองห�า อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี โดยการศึกษาดูงานเป9นไปด�วยความเรียบร�อย ซ่ึงมี กําหนดการและภาพกิจกรรมดังเอกสารแนบ รายช่ือบุคคลท่ีประสานเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานหมู%บ�านหมู% 11 นางสารภี ป<=นแดง (ประธานกลุ	ม) -เบอร(ติดต	อ : 081-713-4469   ...............................................  ลงชื่อผู�รายงาน (อาจารย( วิณากร ที่รัก) ตําแหน	ง อาจารย(                                             สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวชิาการ      วันเดือนป8ที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2562      



OP.1 2  กําหนดการ โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป<ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี เรื่อง ศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ!น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ  กลุ%มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา รายละเอียดกําหนดการ 07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียน 07.30 – 08.30 น. ออกเดินทางจากหมู	ท่ี 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี ไปยังกลุ	มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 08.30 – 10.30 น. บรรยาย เรื่องการจัดการกลุ	มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า โดยวิทยากร : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ(ผกาพันธ( 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว	าง 10.45– 12.00 น. บรรยาย เรื่องการจัดการกลุ	มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า (ต	อ) โดยวิทยากร : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ(ผกาพันธ( 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. กิจกรรมปฏิบัติการสาธิตการจัดการผลิตภัณฑ(น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยวิทยากร : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ(ผกาพันธ( 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว	าง 14.45 – 16.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการสาธิตการจัดการผลิตภัณฑ(น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยวิทยากร : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ(ผกาพันธ( 16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรม โดยวิทยากร : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ(ผกาพันธ( 16.30-17.30 น. เดินทางกลับจากลุ	มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไปยัง หมู	ท่ี 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี   



OP.1 3  ภาพกิจกรรมในการลงชุมชน  หมู%ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี                                                



OP.1 4  สรุปความพึงพอใจของผู�เข�าร%วมโครงการ โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป<ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี เรื่อง ศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ!น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ  กลุ%มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห�า ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1.  ข�อมูลพ้ืนฐาน เพศ      หญิง 100 เปอร(เซ็นต( อายุ 46-51 ปJข้ึนไป  2. ความพึงพอใจในการเข�ารับการอบรม  ลําดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร�อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด ด�านกระบวนการ / ขั้นตอนการให�บริการ      1. ความเหมาะสมของกระบวนการฝMกอบรม /     2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝMกอบรมโดยรวม /     3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝMกอบรมโดยรวม /     4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝMกอบรม /     ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก/สถานที่      5.  สถานที่ที่ใช�ในการอบรม  /    6. เคร่ืองมือ /อุปกรณ( /โสตทัศนูปกรณ(  /    7. อาหาร/อาหารว	าง  /    ด�านวิทยากร/เจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ      9. การถ	ายทอดของวิทยากร /     10. วิทยากรใช�ภาษาที่เหมาะสมและเข�าใจง	าย /     11. เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุ	งม่ันในการให�บริการ /     ด�านการประชาสัมพันธ!      12. ข�อมูล ข	าวสารถูกต�อง/เที่ยงตรง /     13. ข�อมูลที่ได�ตรงตามความต�องการ /     14. ข�อมูลที่ได�รับสามารถนําไปใช�ได�อย	างมีประสิทธิภาพ /     ด�านคุณภาพการบริการ 15. การอบรมตอบสนองความต�องการของผู�เข�ารับการอบรม /     16. ความพึงพอใจต	อการเข�าร	วมกิจกรรมคร้ังนี้  /    17 ได�รับการบริการอย	างประทับใจ /     



OP.1 5   


