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สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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ปมก.002

กิจกรรมประจำชุดวิชา 91110
สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมิ นกิจกรรมเป็น ส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสุดท้ าย จึงให้
ผู้เรียนและนักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กำหนดให้ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและ
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นักศึกษาทำ
3. พัฒ นาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ใน
หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตลอด
ภาคการศึ ก ษา และจากการวิจั ย พบว่านั ก ศึ ก ษาที่ ท ำกิ จ กรรมจะมี โอกาสสอบผ่ านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ทำกิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
ขอให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ านประสบความสำเร็จในการศึ ก ษาชุ ด วิชานี้ และสามารถนำความรู้ไปเป็ น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานสืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกิ จ กรรมจะพิ จ ารณาจากการตอบที่ ต รงประเด็ น คำถาม การ
ครอบคลุ ม ประเด็นหลัก ที่ ถาม ความถูกต้องของคำตอบ ความชัดเจนของการนำเสนอ ความ
ละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ บั งคั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งทำกิจ กรรม นั กศึ ก ษาอาจเลือ กทำ
หรือไม่ทำก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสำหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนำไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่
จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมและไม่ทำกิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วน
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท ำกิ จ กรรมจะมี ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ำกิ จ กรรม
มหาวิท ยาลั ยจะพิ จารณาให้ นั กศึ ก ษาได้ ป ระโยชน์ สูงสุด โดยการนำคะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้ว
นำคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทำข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิด
เป็น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้ค ะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 18 +46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 เท่ ากับ 58.33 คะแนน มหาวิท ยาลัยจะเลื อกให้นักศึกษาได้
คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทำข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น
92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ า กั บ 74.33 คะแนน กรณี คิ ด คะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67
คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา
ขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ขอให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และสำเนา
กิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาใน วันที่ 30 เมษายน 2565
3. ขอให้จัดทำหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ ง กิ จ กรรมที่ ท ำเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด้ ว ยตนเอง ณ สำนั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทำหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไป
แล้ ว หรื อ ยั ง โดยโทรศั พ ท์ ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ สำนั ก บริ ก าร
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
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3. เนื้อหากิจกรรม
ขอให้นักศึกษาทำรายงาน 1 ฉบับ โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม โดยใช้รูปแบบปกที่
กำหนดให้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ขอให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาจากเอกสารการสอนทั้ง 15 หน่วย ๆ ละไม่เกิน 3
หน้ากระดาษ A4 โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย (ห้ามพิมพ์) (15 คะแนน)
กิจกรรมที่ 2 จากการที่ได้ศึกษาเนื้อหาชุดวิชานี้ 15 หน่วย ขอให้นักศึกษาบอกและ
อธิบายว่า มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและสื่อในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพอย่างไรบ้าง ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ (3 คะแนน)
กิจกรรมที่ 3 ขอให้นักศึกษาประเมินเนื้อตามแบบฟอร์มรายงานฉบับที่ 3 ในหน้าที่ 5
โดยให้นักศึกษาตัดแบบฟอร์มนี้ มาประเมินแล้วเย็บเล่มรวมส่งในรายงาน (2 คะแนน)
โดยให้นักศึกษานำกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เข้าเล่มรวมเป็นรายงาน 1 ฉบับ โดยใช้ปก
รายงานที่กำหนดให้นี้
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ปกรายงาน
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด

กิจกรรมประจำชุดวิชา
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………….…..
รหัสประจำตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ ………………………………..…………………………..…………………….…………..
……………………………………………………….…………………..…………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………..………………………….
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)
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แบบฟอร์มรายงานฉบับที่ 3
แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………………...รหัส……………..………………….………………..
ที่อยู่………………………………………………………………..……...........อำเภอ…………………..จังหวัด…………………………..
****************************************
คำชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือ
ในคอลัมน์ที่ต้องการหรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วนำไปใส่รวมในรายงานที่จะ
ส่งพร้อมกิจกรรมที่ 1 และ 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………………ตำแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่ศึกษา
 วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 ธุรกิจการเกษตร
 อื่น ๆ ระบุ ………………….
5. วัตถุประสงค์ทศี่ ึกษาในหลักสูตรตามข้อ 4
 ต้องการปรับวุฒิ
 นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม
 ปวส.อื่น (ระบุ………………………………………………)  อื่น ๆ (ระบุ………………………………….)
7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้
 ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จำนวน………ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ ังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน………ชุดวิชา
9. ภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จำนวน…………….ชุดวิชา
10. ภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง
11. ประสบการณ์การเข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ..............................................................................................
 เข้ารับการสอนเสริม โดยท่านคิดว่ามีประโยชน์  น้อย  ปานกลาง  มาก
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
โปรดใส่เครือ่ งหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก โดยความหมายของตัวเลือก คือ
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
ความชัดเจน
ความเป็น
รายชื่อหน่วย
(ง่ายแก่การเข้าใจ)
ประโยชน์
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
2. ประเภทและแหล่งสารสนเทศการเกษตร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
4. สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
5. สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
6. สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
7. สื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
8. สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒาการเกษตร
9. สื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
11. สารสนเทศและสื่อกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กร
ด้านการเกษตร
12. สารสนเทศและสื่อในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
13. สารสนเทศและสื่อกับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
14. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อใน
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
15. คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสารสนเทศและสื่อในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ สำหรับการปรับปรุงเนื้อหา
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือการประเมินชุดวิชา

