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ปมก.002 

 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91209 กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 

     
 

ค าน า 
 

 เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช    มุ่งให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรศึกษำเล่ำ
เรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียน  และหลังจำกเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบกำรประเมินครบ
ส่วน ทั้งกำรประเมินก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียน  และประเมินผลสุดท้ำย 
 กำรประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสุดท้ำย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษำท ำกิจกรรมภำคปฏิบัติตำมที่ก ำหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหำสำระของเอกสำรกำรสอนทั้งชุดวิชำหรือกลุ่มเนื้อหำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ควำมรู้จำกเอกสำรกำรสอนเพ่ือกำรเขียนส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริม 
กำรเกษตร 
3. คิด  วิเครำะห์  น ำเสนอข้อมูลและควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ 
นอกจำกนี้กำรท ำกิจกรรมประจ ำชุดวิชำยังท ำให้นักศึกษำได้ศึกษำเอกสำรกำรสอนตั้งแต่ต้น 

ภำคกำรศึกษำ  และจำกกำรวิจัยพบว่ำนักศึกษำที่ท ำกิจกรรมจะมีโอกำสสอบผ่ำนในปลำยภำคมำกกว่ำนักศึกษำที่
ไม่ท ำกิจกรรม 
 คณะกรรมกำรบริหำรชุดวิชำ 91209 กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตรขอให้นักศึกษำทุก
ท่ำนประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำชุดวิชำนี้  และสำมำรถน ำควำมรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำร
ท ำงำนสืบไป 
 
                     คณะกรรมกำรบริหำร 
            ชุดวิชำกำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร   

                



2 
 
 

 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนนกิจกรรมจะพิจำรณำจำกกำรตอบที่ตรงประเด็นค ำถำม กำรครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถำม  ควำมถูกต้องของค ำตอบ  ควำมชัดเจนของกำรน ำเสนอ  ควำมละเอียดประณีตของชิ้นงำน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษำอำจเลือกท ำหรือไม่ท ำก็ได้  
โดยกำรประเมินปลำยภำคส ำหรับชุดวิชำนี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหำวิทยำลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  สว่นแรกจำก
คะแนนสอบปลำยภำคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจำกคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น ำไปใช้ทั้งกำรประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษำท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็น
คะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหำวิทยำลัยจะประเมินผลจำกกำรสอบปลำยภำคเพียงอย่ำง
เดียว ในกำรประเมินผลปลำยภำค  นักศึกษำกลุ่มท่ีท ำกิจกรรมและไม่ท ำกิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน  นักศึกษำกลุ่มที่ท ำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษำกลุ่มท่ีไม่ท ำกิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส ำหรับนักศึกษำท่ีท ำกิจกรรมมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำให้นักศึกษำได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยกำรน ำคะแนนสอบปลำยภำคของนักศึกษำเพียงอย่ำงเดียวมำเปรียบเทียบกับกำรคิดคะแนนสอบปลำยภำค
รวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน ำคะแนนส่วนที่มำกกว่ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรสอบให้กับนักศึกษำ  ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่  1  นักศึกษำได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท ำข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 
x 0.66666  เท่ำกับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษำจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลำยภำค  18 + 
46.67  เท่ำกับ  64.67  คะแนน     กรณีคิดคะแนนจำกกำรสอบปลำยภำคเพียงอย่ำงเดียว  นักศึกษำจะได้  70 x 
0.83333  เท่ำกับ  58.33  คะแนน  มหำวิทยำลัยจะเลือกให้นักศึกษำได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างที่  2  นักศึกษำได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท ำข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น 92 
x 0.66666  เท่ำกับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษำจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลำยภำค  13 + 
61.33  เท่ำกับ  74.33  คะแนน     กรณีคิดคะแนนจำกกำรสอบปลำยภำคเพียงอย่ำงเดียว  นักศึกษำจะได้  92 x 
0.83333  เท่ำกับ  76.67  คะแนน  มหำวิทยำลัยจะเลือกให้นักศึกษำได้  76.67  คะแนน 
 
 
 

  1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ  รหัสชุดวิชำ  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษำส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส ำเนำกิจกรรมที่ท ำเสร็จแล้วไว้ 
1 ชุดวิชำ ไว้เป็นหลักฐำน 

3. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำภำยในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 (โดยส่งงานที่ก าหนดให้ท าจ านวน 3 
กิจกรรมมาพร้อมกัน) 

4. ให้จัดท ำหน้ำปกรำยงำนให้มีข้อควำมตำมตัวอย่ำงที่แนบมำ 
5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่ำหน้ำซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 

               
 
  ในกรณีที่ส่งทำงไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วกำรส่ง  และถ่ำยเอกสำรกิจกรรมที่ส่งไปมหำวิทยำลัยไว้เป็น

หลักฐำน  ในกำรส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษำจะต้องจัดท ำหน้ำปกรำยงำน (ปรำกฎในภำคผนวกท่ีส่งมำด้วย) 
6. นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบว่ำส ำนักบริกำรกำรศึกษำได้รับกิจกรรมที่นักศึกษำส่งไปแล้วหรือยัง     โดย

โทรศัพท์สอบถำมหมำยเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส ำนักบริกำรกำรศึกษำ หมำยเลข  
0-2504-7621  หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สำรสนเทศ  หมำยเลข  0-2503-3545-8  และ หมำยเลข  0-2504-
7191, 0-2504-7193  โทรสำร 0-2503-3546  โทรศัพท์ฝำกข้อควำมนอกวัน-เวลำรำชกำร (ตลอด 24 ชั่วโมง)  
หมำยเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193 
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วิชา 

 
 

 

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91209 กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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     กิจกรรมที่ 1  การสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยท่ี 1 - 15 
           กำรสรุปเนื้อหำชุดวิชำหน่วยที่ 1–15 นักศึกษำจะต้องเขียนด้วยลำยมือของตนเอง (ห้ำมพิมพ์) 
ควำมยำวประมำณหน่วยละ 2-3 หน้ำ กระดำษ A4 รำยงำนควรเข้ำเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่ก ำหนดให้  
 

             คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 15  ของคะแนนทั้งหมด 
  

             กิจกรรมที่  2  ท าแบบฝึกหัด 
                    นักศึกษำได้ศึกษำชุดวิชำนี้มำอย่ำงละเอียดแล้ว  ขอให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้มำเขียนเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร โดยก ำหนดให้นักศึกษำเขียน แบบอภิปรำย (argumentation) ใน
ประเด็น “แนวทำงกำรแก้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศด้วยภำคเกษตรกรรม”  
        นักศึกษำจะต้องเขียนด้วยลำยมือของตนเอง (ห้ำมพิมพ์) ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4  
 

                        คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  4  ของคะแนนทั้งหมด 
 

     กิจกรรมที่ 3  ตอบแบบประเมินเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา 91209 
           นักศึกษำตอบแบบประเมินเนื้อหำในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 91209 ในหน้ำ 7-9 นี้แล้วตัด
ส่งเป็นกิจกรรมที่ 3 
             คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 1 ของคะแนนทั้งหมด 
 
 

หมายเหตุ   1.  ให้นักศึกษาส่งรายงานทั้ง 3 กิจกรรม พร้อมกัน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565  
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 

 



5 
 

แบบปกรายงาน 

 

 
 

         กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91209  กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
                  สำขำวิชำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ ์

 

                     แขนงวิชำสง่เสริมกำรเกษตร 
 

                  ภำคกำรศึกษำที่  1/2565 
 

                        รำยงำนฉบับท่ี................. 
 

                      ช่ืองำน............………………………………………………………….. 
 

 
โดย 

 
 

                  ช่ือนักศึกษำ……………………………………………………………………… 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ…………………………………………………..……… 
ที่อยู่…………………………………..…………………….……………….…… 

   …………………………………………………………………………………..… 
   โทรศัพท ์ (ถ้ำมี)  …………………………………………………………………. 
   ข้ำพเจ้ำขอยอมรับกำรตัดสนิผลคะแนนภำคปฏิบัติจำกผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
      ลงช่ือ………………………………………………. 

      (………………………………………………) 
วันท่ีส่ง  ………….…………………………………………. 
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วิธีการประเมินผล 
1. กำรประเมินผลจำกรำยงำน โดยพิจำรณำจำก 

- ควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของเนื้อหำสำระ 
- กำรน ำหลักกำรและทฤษฎีมำใช้อย่ำงเหมำะสม 
- ควำมชัดเจนของกำรเขียนรำยงำน  ได้แก่ กำรเสนอเรื่อง และกำรใช้ภำษำไทย 
- ควำมเหมำะสมของรูปแบบรำยงำน  ได้แก่  กำรจัดรูปแบบรำยงำน  และกำรจัดเค้ำโครงเรื่อง 

2. กำรประเมินผลจำกกำรสอบไล่ปลำยภำคกำรศึกษำ 
- ข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหำทั้ง 15 หน่วย 
- ชุดวิชำนี้ไม่มีกำรออกข้อสอบอัตนัย 
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  กิจกรรมที่ 3 แบบประเมินเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ชื่อนักศึกษำ…………………………………………………………………………………………………….รหัส…………………………………………….. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………อ ำเภอ…………………………..จังหวัด…………..………….. 
    ******************************* 

ค าชี้แจง      เมื่อศึกษำเนื้อหำชุดวิชำนี้แลว้  โปรดตอบแบบประเมินฯ  โดยเขียนเครื่องหมำยถูก  ที่     
หน้ำข้อควำม หรือในคอลัมน์ที่ต้องกำร  หรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง   

หมายเหตุ     ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มำพร้อมกัน โดยพบัหรือสอดแบบประเมินในเล่มรำยงำน โดยไม่ต้อง 
       เข้ำเล่มรวมกัน                

*************************************************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. เพศ     ชำย                                หญิง 
2. อำย…ุ…………..ปี 
3. อำชีพ…………………………………………………………ต ำแหน่ง………………………………………………………………… 
4. ที่อยู่ที่ท ำงำน.....................................................................................................โทร..........…………........... 
5. วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำ 

         ม.3              ม. 6                ปวช.                   ปวท.    

         ปวส.เกษตรกรรม           ปวส.อ่ืน (ระบ…ุ……………)                 อ่ืน ๆ(ระบ…ุ……….……….)           

6. หลักสูตรระดับปริญญำตรีที่ศกึษำในปัจจบุัน              4 ปี                     2 ปีต่อเนือ่ง 
7. ชุดวชิำทีส่อบผำ่นแล้ว จ ำนวน……...ชุดวิชำ  และคงเหลือชุดวิชำที่ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียน จ ำนวน………ชุดวิชำ 
8. ในภำคกำรศึกษำนี้ ลงทะเบยีน จ ำนวน…………………..ชุดวิชำ 
9. ประสบกำรณ์ในกำรลงทะเบยีน ชุดวชิำ 91209 กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

               ภำคกำรศึกษำนี้ เป็นคร้ังแรก        

                ลงทะเบียนทั้งสอบไล่และ สอบซ่อม มำแลว้รวม…………คร้ัง  
10. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 เป็นตน้มำ ทำ่นได้รับรำงวัล / กำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนใดบำ้ง  

(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ด้ำนวิชำกำร   ด้ำนวิชำชีพ   ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
 ด้ำนกีฬำ   ด้ำนสุขภำพ    ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
 ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................    ไม่ได้รับ 
ถ้ำได้รับ โปรดระบุรำยละเอียดของรำงวัล/ กำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง ที่ได้รับ และแนบส ำเนำเอกสำร

ดังกล่ำวสง่มำพร้อมกับกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ) 
ชื่อรำงวัล / ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับ ......................................................................................... 
ชื่อหน่วยงำนที่ให้ ........................................................................................................................ 
วัน / เดือน / ปี ที่ได้รบั ............................................. 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
โดยท ำเครื่องหมำย   ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำน     โดย 5 = มำกที่สุด ……………………1= น้อยที่สุด    

 

รายช่ือหน่วย ความชัดเจน                          
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 
(การน าไปใช้) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก
ที่สุด 

มำก 

1. กำรประชำสมัพันธ์กับงำนส่งเสริมกำรเกษตร           
2. นโยบำยและแผนหลักของกำรประชำสมัพันธ์
ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

          

3. กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

          

4. กำรจัดหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริม 
กำรเกษตร 

          

5. วิธีกำรและส่วนประกอบในกำรประชำสมัพันธ์
ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

          

6. กำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

          

7. กำรเขียนเพื่อกำรประชำสมัพันธ์ในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

          

8. กำรพูดเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในงำนในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

          

9. กำรใช้สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำร 
ประชำสมัพันธ์ในงำนส่งเสรมิกำรเกษตร 

          

10. กำรใช้สื่อกิจกรรมและสื่อมวลชนเพื่อกำร 
ประชำสมัพันธ์ในงำนส่งเสรมิกำรเกษตร 

          

11. กำรใช้สื่อประสมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ใน
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 

          

12. กำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

          

13. ประชำมติเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

          

14. ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร
ประชำสมัพันธ์งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

          

15. กำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 
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กำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั      

2. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในงำนประจ ำวนั      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ สำหรับกำรปรับปรุงเนื้อหำ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                            ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 


