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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91110 
สำรสนเทศและสื่อเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2565 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ ์

 
ค ำน ำ 

 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  
โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้
ผู้เรียนและนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและ
นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ใน
หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตลอด

ภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 91110  สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานสืบไป 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
91110 สารสนเทศและสื่อเพ่ือการ

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 

ปมก.002 



2 
 

 

1. กำรประเมินผล 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การ
ครอบคลุมประเด็นหลัก ที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความ
ละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท า
หรือไม่ท าก็ได ้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2 กรณ ี
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่
จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วน
นักศึกษากลุ่มที่ ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด   โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้ว
น าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิด
เป็น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 18 +46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้
คะแนน 64.67 คะแนน 
 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 
92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 
คะแนน 
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2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 
 

ขอให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ขอให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส ำเนำ

กิจกรรมที่ท ำเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาใน 30 เมษายน  2566 
3. ขอให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไป
แล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการ
การศึกษาหมายเลข 0-2-504-7621หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788  
โทรสาร 0-2503-3547 e-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ)์ 

http://www.stou.ac.th/
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3. เนื้อหำกิจกรรม 
 

ขอให้นักศึกษาท ารายงาน 1 ฉบับ โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม โดยใช้รูปแบบปกที่
ก าหนดให้ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ขอให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาจากเอกสารการสอนทั้ง 15 หน่วย ๆ ละไม่เกิน 3 
หน้ากระดาษ A4  โดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย (ห้ามพิมพ์) (15 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 จากการที่ได้ศึกษาเนื้อหาชุดวิชานี้ 15 หน่วย ขอให้นักศึกษาบอกและ
อธิบายว่า มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและสื่อในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพอย่างไรบ้าง ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ (3 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 3 ขอให้นักศึกษาประเมินเนื้อตามแบบฟอร์มรายงานฉบับที่ 3 ในหน้าที่ 5 
โดยให้นักศึกษาตัดแบบฟอร์มนี้ มาประเมินแล้วเย็บเล่มรวมส่งในรายงาน (2 คะแนน) 

โดยให้นักศึกษาน ากิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เข้าเล่มรวมเป็นรายงาน 1 ฉบับ โดยใช้ปก
รายงานที่ก าหนดให้นี้  

 



5 
 

 

ปกรำยงำน 
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2565 
 

ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………….….. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   

 
ที่อยู่…………………………………..…………………………..…………………….………….. 

……………………………………………………….…………………..……………………. 
โทรศัพท์  (ถ้ามี)  …………………………………………………..…………………………. 

 
      ลงชื่อ………………………………………………. 
           (………………………………………………)  
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แบบฟอร์มรำยงำนฉบับที่ 3   
 

     
 

 
ชือ่นักศกึษา……………………………………………………………………………...รหัส……………..………………….……………….. 
ที่อยู…่……………………………………………………………..……...........อ าเภอ…………………..จังหวัด………………………….. 

**************************************** 
ค าชี้แจง  เม่ือศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือ

ในคอลัมน์ที่ต้องการหรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วน าไปใส่รวมในรายงานที่จะ
ส่งพร้อมกิจกรรมที่ 1 และ 2 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย       หญิง 
2. อายุ……………..ป ี
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรทีศ่ึกษา        วิชาเอกสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ ์

       การจัดการการผลิตพืช            การจัดการการผลิตสัตว์ 
       การจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 
       ธุรกิจการเกษตร      อื่น ๆ ระบุ …………………. 
5. วัตถุประสงค์ทีศ่ึกษาในหลักสตูรตามข้อ 4 
      ต้องการปรับวุฒิ    น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      ต้องการเพิ่มพูนความรู้   อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
      ม.3  ม. 6   ปวช.   ปวท.   ปวส.เกษตรกรรม      
     ปวส.อื่น (ระบุ………………………………………………)  อื่น ๆ (ระบุ………………………………….) 
7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้        ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อืน่ๆ (ระบุ............) 
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน………ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน………ชุดวิชา 
9. ภาคการศกึษานี้ ลงทะเบียน จ านวน…………….ชุดวิชา 
10. ภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 91110 สารสนเทศและส่ือเพื่อการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร 
      เป็นครัง้แรก  ลงทะเบียนทัง้สอบไล่ สอบซอ่มและครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
11. ประสบการณ์การเข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
      ไม่เคยเข้ารบัการสอนเสริม เพราะ.................................................................... .......................... 
      เข้ารับการสอนเสริม โดยท่านคิดว่ามีประโยชน์  น้อย  ปานกลาง  มาก  

แบบประเมินเนื้อหำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ 91110 สำรสนเทศและสื่อเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
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ตอนที่ 2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 91110 สำรสนเทศและสื่อเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
เกษตร 
โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก  โดยความหมายของตัวเลือก คือ  
1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด 

 
รำยชื่อหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็น
ประโยชน ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศ           
2. ประเภทและแหล่งสารสนเทศการเกษตร           
3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร           
4. สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           
5. สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตร 
          

6. สารสนเทศเพื่อการประชาสมัพันธ์ในการสง่เสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

          

7. สื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           
8. สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒาการเกษตร           
9. สื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           
10. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศ

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
          

11. สารสนเทศและสื่อกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กร
ด้านการเกษตร 

          

12. สารสนเทศและสื่อในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร 

          

13. สารสนเทศและสื่อกับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร           
14. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อใน

งานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
          

15. คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสารสนเทศและสื่อในงาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 

          

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนื้อหำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือกำรประเมินชดุวิชำ 


