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ค ำน ำ 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รยีนและนกัศึกษาไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการศึกษา

เลา่เรียนครบวงจร   ต ัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิ้นไปแลว้  โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วน 
ทัง้การประเมนิก่อนเรียน  ระหว่างเรยีน  และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสุดทา้ย  จงึใหผู้เ้รยีนและนกัศึกษา
ท ากจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่  าหนดใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามคีวามสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรอืประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวชิาหรอืกลุม่เน้ือหากลุม่ใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพือ่จดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงทีน่กัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรอืข ัน้ตอนที่แสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึง 

ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชงิสรา้งสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากจิกรรมประจ าชดุวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ภาคการศึกษา   

และจากการวจิยัพบว่านกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านกัศึกษาทีไ่ม่ท  ากจิกรรม 
 
  คณะกรรมการบรหิารชดุวชิาการพฒันาชมุชนเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบความส าเรจ็ใน
การศึกษาชดุวชิาน้ี  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 
 
 
             คณะกรรมการบริหารชดุวชิาการพฒันาชุมชนเกษตร 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบที่ตรงประเดน็ค าถาม   การครอบคลุมประเดน็หลกัทีถ่าม  
ความถกูตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวทิยำลยัไม่บงัคบัใหน้ักศึกษำทกุคนตอ้งท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลอืกท าหรอืไมท่  ากไ็ด ้ โดยการประเมนิ
ปลายภาคส าหรบัชดุวชิาน้ี  แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีที ่  1  นกัศึกษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดรอ้ยละ  80  และส่วนทีส่องจากคะแนนกจิกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนนกจิกรรมจะน าไปใชท้ ัง้การประเมนิผล
สอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรมในการสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได  ้
 กรณีที ่ 2  นกัศึกษาไมท่  ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมนิผลปลายภาค  นกัศึกษากลุม่ที่ท  ากจิกรรมและไม่ท ากจิกรรมจะตอ้งประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบ

ฉบบัเดยีวกนั  นกัศึกษากลุม่ที่ท  ากจิกรรมมคีะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุม่ที่ไมท่  ากจิกรรมจะมคีะแนนเต็ม  
100  คะแนน  ส าหรบันกัศึกษาที่ท  ากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชนสู์งสุด  โดยการน าคะแนนสอบ
ปลายภาคของนกัศึกษาเพยีงอย่างเดยีวมาเปรียบเทยีบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนน

ส่วนทีม่ากกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 ตวัอย่ำงที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  70  ขอ้  (คิดเป็น  70 X 
0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  
64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นกัศึกษาจะได ้ 70 X 0.83333  เท่ากบั  58.33  
คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตวัอย่ำงที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  92  ขอ้  (คิดเป็น  92 X 
0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  เท่ากบั  
74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นกัศึกษาจะได ้ 92 X 0.83333  เท่ากบั  76.67  
คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 
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ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1.  ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวิชำฉบบัจรงิไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากจิกรรมที่ท  าเสรจ็แลว้ไว ้ 1 ชดุ  

 ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2.  หมดเขตการส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิาในวนัที่  30 เมษำยน  2566 
3.  ใหจ้ดัท าหนา้ปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
4.  ส่งกจิกรรมที่ท ำเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
  หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 

 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

 
5. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น

หลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรอืโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาหมายเลข  
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th 
 

 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชดุวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณีย ์

ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุ ี 11120 
(กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91307 การพฒันาชมุชนเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ)์ 
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  ใหน้กัศึกษาท ารายงานที่ 1 และ 2  ต่อไปน้ี  โดยเขียนดว้ยลำยมือตนเองเป็นลายมอืทีอ่่านงา่ย   
ในกระดาษ A 4  และน ำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเขำ้เล่มรวมกนัและมีปก โดยใชรู้ปแบบปกที่ก ำหนดให ้
 
 

เน้ือหำกจิกรรม 
รำยงำนที่ 1  สรุปเน้ือหำชดุวชิำหน่วยที่ 1- 7 
  คะแนน   คิดเป็นรอ้ยละ 8  ของคะแนนทัง้หมด 
 

รำยงำนที่ 2   
1. สรุปเน้ือหำชดุวชิำ หน่วยที่ 8 – 15  คะแนน   คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของคะแนนทัง้หมด 
2. บอกคุณธรรม จรยิธรรมที่พงึมีของนักพฒันำในงำนสง่เสรมิกำรเกษตรมำ 4 ขอ้พรอ้มทัง้อธิบำยมำพอสงัเขป  

            ( คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของคะแนนทัง้หมด ) 
 
หมายเหต:ุ ในการสรุปเน้ือหาชดุวชิาหน่วยที่ 1- 7 และ หน่วยที ่8 – 15  นกัศึกษาจะตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืของตนเอง  
(หา้มพมิพ)์ ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หนา้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหา
กจิกรรม 
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ปกรายงาน 

 

 
กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91307 การพฒันาชมุชนเกษตร 

 

ภาคการศึกษาที ่ 2/2565 
 

   ชื่อนกัศึกษา………………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ทีอ่ยู่…………………………………………………………….………….. 
  ……………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี  ……………………………………………………………. 
  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ…………………………………………. 
            (………………………………………)  
    
 
 
 
 

 
 
 
 



  วนัทีป่ระเมนิ............................................................ 

 

 

 

ช่ือนกัศึกษา………………………………………….รหสั…………………………………………….. 
ท่ีอยู…่…………………………………………อ าเภอ……………………..จงัหวดั………………….. 
    ******************************* 

ค าชี้แจง      เมือ่ศึกษาชดุวชิานี้แลว้  โปรดตอบแบบประเมนิฯ  โดยเขยีนเครื่องหมายถกูที ่   หนา้ขอ้ความ หรอืในคอลมันท์ี่

ตอ้งการ  หรอืเตมิขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ  แลว้ส่งกลบัตามทีอ่ยู่ขา้งลา่ง  โดยพบัแบบประเมนิฯ และสง่ทาง

ไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งตดิแสตมป์  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ       ชาย                                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                                         การจดัการการผลิตพืช           การจดัการการผลิตสตัว ์
                                         ธุรกิจการเกษตร                     การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   
5. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน 
         ตอ้งการปรับวฒิุ                             น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
         ตอ้งการเพ่ิมพูนความรู้                   อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 
6. วฒิุการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
               ม.3                               ม. 6                        ปวช.                    ปวท.                     
                ปวส.เกษตรกรรม         ปวส.อ่ืน (ระบุ……………………………………………..…) 
                อ่ืน ๆ(ระบุ………………………………………………………..……………………..) 
7. ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์    ไม่ใช ้      ใชพิ้มพง์าน      ใชอิ้นเทอร์เน็ต      อ่ืนๆ (ระบุ...................)                  
8. ชุดวิชาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน…………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน……………ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนชุดวิชา 91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 
               เป็นคร้ังแรก                   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวม…………คร้ัง  
 
 
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มาพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 

 



 
       ตอนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัเน้ือหาชุดวชิา  91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 

 

               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน 
(ง่ายแก่การเขา้ใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชุมชน           
2.สภาพแวดลอ้มภายนอกชุมชน           
3.สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันา 

          

4.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนเกษตร           
5.กระบวนการพฒันาชุมชนเกษตร           
6.การจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาชุมชน
เกษตร 

          

7.การศึกษาและวเิคราะห์ชุมชนเกษตร           
8.นโยบายและแผนการพฒันาชุมชนเกษตร           
9.องคก์รภาครัฐและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบัการพฒันา
ชุมชนเกษตร 

          

10.องคก์รภาคเอกชนและองคก์รประชาชนกบัการพฒันา
ชุมชนเกษตร 

          

11.กลุ่มและเครือข่ายในการพฒันาชุมชนเกษตร           
12.ศูนยเ์รียนรู้กบัการพฒันาชุมชนเกษตร           
13.การติดตามและประเมินผลการพฒันาชุมชนเกษตร           
14.กรณีศึกษาการพฒันาชุมชนเกษตร            
15.แนวโนม้การพฒันาชุมชนเกษตรไทย           
ความพงึพอใจในภาพรวม           
  
 

การน าความรู้ไปใช้ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      
2.การน าความรู้ไปใชใ้นงานประจ า      
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเน้ือหา…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
  

                                                                                                            ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


