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1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจัิย ( วิชาท่ีศึกษา)   
ความสาํริดผลของการเรียนวชิาพืชไร่อุตสาหกรรมของนกัศึกษา นอกจากเน้ือหาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

จากการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแลว้ การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัพืชไร่อุตสาหกรรมแต่ละชนิดนบัวา่มีความสาํคญัอยา่งมาก ดงันั้นการทราบถึง
พฤติกรรม ความรู้พื้นฐาน  ความพยายามสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากหอ้งเรียน รวมทั้ง
กระตุน้เตือน ช้ีแนะใหแ้ก่นกัศึกษา ยอ่มมีโอกาสทาํใหน้กัศึกษาสนใจ ติดตาม ร่ําเรียน ประผลสาํเร็จตาม
ภาระหนา้ท่ีของนกัศึกษา และมหาวิทยาลยัอยา่งมากท่ีสุด ดงันั้นการวจิยัในหวัขอ้ดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิง่ เพื่อการพฒันาการเรียน การสอนในระดบัหลกัสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อทราบถึงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพืชไร่อุตสาหกรรม ของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาพืชอุตสาหกรรม 
ทั้งก่อน และหลงัการลงทะเบียนเรียน 
 2. เพื่อกระตุน้ ช้ีแนะใหน้กัศึกษารับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง ในการเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และ
สติปัญญา ประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบติั เก่ียวกบัพืชไร่อุตสาหกรรม 
 3. เพื่อเป็นดชันีช้ีวดัผลสาํเร็จของการเรียนการสอนวิชาพชืไร่อุตสาหกรรม 
 4.เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง เน้ือหาวิชาพืชไร่อุตสาหกรรมในโอกาส
ต่อไป 
3. วธีิการวจัิย 

1. การสืบประวติัประจาํตวันกัศึกษา ประวติัผลการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนวิชาพืชไร่อุตสาหกรรม 
2. การมอบหมายงาน และช้ีแนะแหล่งสืบคน้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาเรียน 
3. การสอน ประเดน็เน้ือหาสาระสาํคญัของพืชไร่อุตสาหกรรมแต่ละชนิด 
4. ผลการสอบเกบ็คะแนนในแต่ละเน้ือหา ท่ีแนะนาํใหน้กัศึกษา สืบหาจากแหล่งความรู้อ่ืน 
5.การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาแบบเป็นกลุ่มตามประเดน็ท่ีสาํคญัๆ เป็นการฝึกฝนใหเ้กิด  
   ทกัษะการสืบคน้ และนาํเสนอขอ้มูลทางวิชาการ ต่อท่ีประชุม 
6. การประเมินผล ความสาํเร็จของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาพืชไร่อุตสาหกรรม จากผล ความร่วมมือ การ 
   มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ในแปลงปฏิบติังานสภาพไร่จริง และผลการสอบของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาพืช  
   อุตสาหกรรม 

4. การวดัผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
การวดัผลความสาํเร็จของการเรียนวิชาพืชไร่อุตสาหกรรม คือ 

 1. ผลของการพฒันาทกัษะ ความรู้ท่ีเพิ่มพนูมากข้ึน ของนกัศึกษา ตามเกณฑท่ี์ตั้งระดบัมาตรฐาน
ไว ้ จากความรู้ ประสบการณ์เดิม ก่อนการเรียนวิชาพืชไร่อุตสาหกรรม โดยช้ีวดัเป็นกลุ่ม ร้อยละ
ต่างๆกนั 
 2. ค่าเฉล่ียระดบัสติปัญญาของนกัศึกษาทั้งก่อนและหลงัเรียนวิชาพืชไร่อุตสาหกรรม 
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 3. จาํนวนผลงานท่ีนกัศึกษาสามารถสืบคน้ได ้จากการใหค้าํช้ีแนะ และท่ีนอกเหนือจากการช้ีแนะ 
 4. ผลของการสอบ การนาํเสนอความรู้ ความคิดเห็นเก่ียวกบัพืชอุตสาหกรรมในหนา้ชั้นเรียน แบ่ง
ออกเป็นระดบั ดีมาก ดี ปานกลาง และตอ้งแกไ้ขปรับปรุง 
 5. ระดบัคะแนน และเกรด ผลจากการเรียนของนกัศึกษา ทั้ง ภาคทฤษฏี และปฏิบติั 
 6. การวิจารณ์ผลการศึกษาวจิยั และการเสนอแนวปรับปรุงใหส้าํเร็จผลมากยิง่ข้ึน  
5. แผนการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2554 
 เดือน 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 
1.การสืบประวติัความรู้  
   นกัศึกษาก่อนการเรียน 

      

2. การสอนตามเน้ือหา       
3. การสอบเกบ็คะแนน       
4.การสืบคน้และนาํเสนอ 
  ขอ้มูล จากแหล่งอ่ืนๆ 

      

5. การปฏิบติัในสภาพไร่จริง       
6. การสอบขั้นสุดทา้ย       
7. การเขียนรายงานวิจยัฯ       

 
6. รายละเอยีดงบประมาณของโครงการ      3,000 บาท 
7. ระยะเวลาทาํงานวจัิย มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554 
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ผลการวจิยั 
1. ผลการสืบประวตัปิระจาํตวันักศึกษาก่อนเรียนวชิาอุตสาหกรรม 
 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรมมีจาํนวนทั้งส้ิน 100 คน ในจาํนวนนั้นมี
นกัศึกษาท่ีตอ้งพน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 1 คน และนกัศึกษาท่ีตอ้งพกัการเรียนตลอดภาค
เรียนเทอมตน้ ปี2554 จาํนวน 2 คน เน่ืองจากมีพฤติกรรมขดัต่อขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัแม่โจ้
เร่ืองการจดัใหมี้การรับนอ้งใหม่ ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ดงันั้นจึงมีจาํนวน
นกัศึกษาท่ีสามารถเรียนครบตามแผนดาํเนินการสอนของวชิาพืชอุตสาหกรรมจาํนวน 97 คน 
ซ่ึงแบ่งเป็นนกัศึกษาเพศชาย 47 คน และนกัศึกษาเพศหญิง 50 คน (ตารางท่ี 1) 
 ผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงเรียนวิชาพืชอุตสาหกรรม พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ีย
สูงกวา่  3.00 มีจาํนวน 12 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 2 คน และนกัศึกษาหญิง 10 คน 
 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51 ถึง 3.00 ทั้งหมดจาํนวน 37 คน โดยแบ่งเป็น
นกัศึกษาเพศชาย 16 คน และนกัศึกษาเพศหญิง 21 คน 
 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.00 ถึง 2.50 ทั้งหมดจาํนวน 41 คน โดยแบ่งเป็น
นกัศึกษาเพศชาย 25 คน และนกัศึกษาเพศหญิง 16 คน 
 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 มีทั้งหมดจาํนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาเพศ
ชาย 4 คน และนกัศึกษาเพศหญิง 3 คน 
 นกัศึกษาท่ีลงเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรม มีทั้งมาจากหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี
โดยมีนกัศึกษาพืชไร่หลกัสูตร 2 ปีจาํนวย 39 คน และนกัศึกษาพืชไร่หลกัสูตร 4 ปีจาํนวน 58 
คน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรม และประวติัผลการเรียนเกรดเฉล่ียสะสม 
 
  จาํนวน                                                         เกรดเฉล่ียของนกัศึกษา 
 นกัศึกษา                      3.00 ข้ึนไป         2.51 ถึง 3.00         2.00 ถึง 2.50         ตํ่ากวา่2.00           จาํนวน
(คน)          
เพศชาย                                2                         16                        25                          4                         47  
เพศหญิง                              10                        21                       16                          3                          50 
รวม                                     12                        37                       41                          7                          97 
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2. เนือ้หารายละเอยีดของวชิาพชือุตสาหกรรม 
 
 รายละเอียดของวชิาพืชอุตสาหกรรมท่ีสอนมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพืชไร่อุตสาหกรรม4 ชนิด 
ไดแ้ก่ ออ้ย สบัปะรด ปาลม์นํ้ามนั และยางพารา หวัขอ้ท่ีมีสอน ดงัน้ี   
 1. ความสาํคญัทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรมทั้ง 4 ชนิด 
 2. แหล่งผลิตพืชอุตสาหกรรมในโลกและประเทศไทย 
 3.หลกัเกณฑก์ารผลิตพืชอุตสาหกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและคุณภาพท่ีดี ซ่ึงเนน้หนกัถึง
ปัจจยัดา้นพนัธ์ุพืช การจดัการไร่ท่ีเหมาะสม การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว การแปรรูปและการ
ใชป้ระโยชนจ์ากพืช รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีตอ้งใชพื้ชไร่อุตสาหกรรมเป็นวตัถุดิบ 
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดจ้าก
การส่งออก 
 4. ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจของพืชทั้ง 4 ชนิด 
 5. ยทุธศาสตร์การผลิต จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัญหา แนวทางการแกไ้ข (SWOT) 
นโยบายการดาํเนินงานของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคสงัคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชอุตสาหกรรม 
 6. การติดตามสถานการณ์การผลิต และธุรกิจพืชอุสาหกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต เม่ือภาวะภูมิอากาศโลก และเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลง 
 7. งานวจิยัและพฒันาพืชอุตสาหกรรมของไทยและโลกในทศวรรษท่ี 21 
 
3. ผลการสอบเกบ็คะแนนในแต่ละเนือ้หาทีส่อนของวชิาพชือุตสาหกรรม 
 จาํนวนคร้ังท่ีมีการสอนตลอดเทอมมีทั้งหมด  16 คร้ังต่อภาคเรียน โดยเฉล่ียสอนพืชละ 
4 คร้ังหรือสปัดาห์ หรือตอ้งสอนใหค้รบทุกเน้ือหาของพืชไร่อุตสาหกรรมแต่ละชนิดใน 4 
สปัดาห์   จาํนวนคร้ังของการสอบเก็บคะแนนมีทั้งหมด 8 คร้ัง โดยเฉล่ียสอบเกบ็คะแนนพืชละ 
2 คร้ัง ในแต่ละคร้ังมีคะแนนเกบ็ 100 คะแนน ขอ้สอบเป็นแบบอตันยัทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ทกัษะในการเขียนตอบแบบบรรยายแก่นกัศึกษา  การสอบแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ  15 ถึง 20 
นาทีข้ึนอยูก่บัประเดน็เน้ือหาและความยากของคาํถาม โดยนกัศึกษาตอ้งแสดงหลกัการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกษตร อุสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและ
การเมือง ในสปัดาห์สุดทา้ยของการเรียนไดจ้ดัใหมี้การสอบไล่ คาํถามหน่ึงขอ้ท่ีตอ้งการให้
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นกัศึกษาเขียนตอบแสดงความคิดเห็นคือ นกัศึกษาไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ อะไรบา้งจาก
การเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรม นกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงวธีิการสอน และเน้ือหาการเรียนการ
สอนเช่นใด  นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือในการเรียน การสอบเกบ็คะแนนทุกคน และนกัศึกษาได้
พฒันา สืบคน้ ความรู้ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเก่ียวกบัพืชอุตสาหกรรมอยา่งดียิง่ สามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากคะแนนผลการสอบในแต่ละคร้ังวา่มีการพฒันาท่ีดีข้ึนจากเดิม  
 
4. ผลการสืบค้นความรู้พชือุตสาหกรรมจากแหล่งข้อมูลอืน่ 
 นกัศึกษาท่ีลงเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรมทั้งหมดทุกคน มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาสืบคน้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของพืชอุตสาหกรรมทั้ง 4 ชนิดพืช แหล่งขอ้มูลท่ีนกัศึกษาไดสื้บคน้
เพ่ิมเติมมาจาก 4 แหล่งคือ 1. เอกสารทางวชิาการจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2. หอ้งสมุด
ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 3. หอ้งสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร และ 4. จากสารสนเทศผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ออน์ไลน์ของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้(information technology) 
 ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาสืบคน้มาประกอบการเรียน และนาํมาเสนอหนา้หอ้งเรียนส่วนใหญ่
เป็นบทความทางวชิาการ และสถานการณ์การผลิต การธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นภาษาไทย
ทั้งจากบทความทางวชิาการ จากการวารสาร และหนงัสือพิมพร์ายวนั หรือสปัดาห์ มีนอ้ยคร้ังท่ี
เป็นเร่ืองราวเน้ือหาภาษาองักฤษ แมแ้ต่การสืบคน้จาก google แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีจุดอ่อน ขอ้ดอ้ยทางดา้นการใช ้ส่ือสารภาษาสากล โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
 
5. ผลการนําเสนอหน้าห้องเรียนของนักศึกษา 
 เม่ือนกัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูลทางวชิาการและเศรษฐกิจท่ีทนัต่อสถานการณ์ของพืชแต่
ละชนิดแลว้ ไดค้ดัเลือกใหต้วัแทนของกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงผูส้อนไดแ้นะนาํการจดัแบ่งกลุ่มแบบ
คละเคลา้กนัของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ดีมาก และดีพอใช ้ รวมอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีไดม้อบหมาย เนน้ใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการเรียนท่ีอ่อน หรือพอใช ้
มานาํเสนอหนา้หอ้งเรียน โดยอธิบายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ท่ีสาํคญัผูส้อนตอ้งสรุปความ
ถูกตอ้งของเน้ือหานั้นๆ ใหน้กัศึกษาเขา้ใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุดของแต่ละคร้ังของการนาํเสนอ
หนา้หอ้งเรียน เป็นการป้องกนัความคลาดเคล่ือนไปจากสถานการณ์ความเป็นจริง 
 
 



 7

6. ผลการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและในแปลงปฏิบัตงิานสภาพไร่ 
 การจดับรรยากาศในหอ้งเรียนนั้นผูส้อนไดพ้ยายามใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม เช่น การจดั
ระเบียบ ตาํแหน่งของโต๊ะเกา้อ้ีของนกัศึกษาใหเ้ป็นระเบียบ นกัศึกษาตอ้งเปิด ปิดพดัลม 
เคร่ืองปรับอากาศ ช่วยกนัดูแลรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน การดูแลความพร้อมของ
ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง คอมพิวเตอร์ และโปรเจก็เตอร์  โดยผูส้อนไดใ้หน้กัศึกษาระดบั
ปริญญาโท ท่ีอยูใ่นการดูแล ช่วยกาํกบั ทาํงานร่วมกบันกัศึกษาท่ีเรียนวชิาพืชอุตสาหกรรม การ
ทาํงานในแปลงปลูกพืชในความรับผิดชอบของวิชาพืชอุสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจดัการ
ไร่ เตรียมดิน ข้ึนแปลงปลูกพืช การปลูก การจดัการวชัพืช การป้องกนักาํจดัแมลงและโรคท่ี
สาํคญัของพืช การใส่ปุ๋ย การจดัการนํ้าชลประทานในแปลงปลูก การเกบ็เก่ียวผลผลิต และการ
แปรรูป ในทุกคร้ังของการปฏิบติังานในแปลงตอ้งช้ีแจงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายของการ
ดาํเนินงานใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจ และผูส้อนตอ้งดูแล ใหค้วามใกลชิ้ด แนะนาํ ใหก้าํลงัใจ ร่วม
ทาํงานกบันกัศึกษาใหท้ัว่ถึง นกัศึกษาตอ้งพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในแปลง เรียนรู้ และเลียนรู้ใน
การปฏิบติังานท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม โดยเนน้ใหน้กัศึกษาทั้งหลกัสูตร 2 ปีและ 4 ปี
ทาํงานร่วมกนั ในทุกคร้ังของการปฏิบติังานในแปลงตอ้งจดัเตรียมนํ้าด่ืม และอุปกรณ์การ
บริโภคใหน้กัศึกษา การช้ีแนะ ใหข้อ้คิด สอนวธีิการทาํงานใหน้กัศึกษาท่ีอ่อนประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานในแปลงปลูกนั้นมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ (learning by doing) พยายาม
ใหน้กัศึกษาแสดงภาวะความเป็นผูน้าํ และมีจิตอาสา แสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บการมอบหมายในเวลาจาํกดัท่ีเหมาะสม รวมถึงตอ้งสร้างจิตวญิญาณความเป็นนกัวชิาการ
และนกัปฏิบติัการทางการเกษตรใหเ้กิดข้ึน 
 
7. ผลการประเมินผลการเรียนวชิาพชือุตสาหกรรมของนักศึกษา 
 ผลการเรียนการสอบของนกัศึกษาทั้งหมด 97 คนนั้นแบ่งผลคะแนนสอบออกเป็น 4 
ช่วงคะแนน คือ 

 1. นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบอยูใ่นช่วง 45 ถึง 54 ไดเ้กรด    C+ 

 2. นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบอยูใ่นช่วง 55 ถึง 69 ไดเ้กรด    B 

 3. นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบอยูใ่นช่วง 70 ถึง 84 ไดเ้กรด    B+  

 4. นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบอยูใ่นช่วง 85 ถึง 100 ไดเ้กรด  A 
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 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A  มีจาํนวน 36 คน แบ่งเป็นนกัศึกษาชาย 9 คน และหญิง 27 คน 

 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด B+ มีจาํนวน 42 คน แบ่งเป็นนกัศึกษาชาย 24 คน และหญิง 18 คน 

 นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด B   มีจาํนวน 19 คน แบ่งเป็นนกัศึกษาชาย 14 คน และหญิง 5 คน  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการสอบของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาพืชอุตสาหกรรม 
 

นกัศึกษา                                                ผลการเรียน(เกรด) 

(เพศ)                                          A                   B+                       B                       รวม 

เพศชาย                                       9                   24                      14                        47 
เพศหญิง                                     27                 18                       5                          50 
รวม                                            36                 42                       19                        97 

 

ผลการเรียบของนกัศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัดี (B+) และดีมาก (A) รวมการถึง 78 คนคิด

เป็น 80 เปอร์เซ็นตข์องนกัศึกษาทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีพฤติกรรม มีการพฒันาให้
ความสาํคญัในการเรียน ตามหนา้ท่ี ภาระรับผดิชอบของตนเองมากยิง่ข้ึน 

 
8. แนวทางการปรับปรุงพฒันาการเรียน การสอนวชิาพชือุตสาหกรรม 
 นกัศึกษาทั้งหมดแสดงความเห็นชอบและพอใจต่อการเรียน การสอนวชิาพืช
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวธีิการสอนท่ีไดส้อดแทรก ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของ
ผูส้อนในแต่ละเน้ือหาท่ีนอกเหนือจากภาควชิาการ ทฤษฎี  นกัศึกษามากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์
พอใจกบัการติดตามสถานการณ์การผลิต การอุตสาหกรรมเกษตร และการธุรกิจของพืชไร่
อุตสาหกรรมท่ีทนัเหตุการณ์ ไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของภาวะอุปสงค ์ และอุปทานของพืช 
ปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการผลิต สงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอยา่งตรงประเดน็ ตรงจุด นกัศึกษาตอ้งการใหมี้การเดินทางออกไปดูงานนอกสถานท่ี  
  
 
   


