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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     

ค าน า 
 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียน
และนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี ้

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อการเขียนส าหรับการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม 
การเกษตร 

3. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนต้ังแต่ต้น 

ภาคการศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษา
ที่ไม่ท ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรขอให้
นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเรจ็ในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างานสืบไป 
 
                     คณะกรรมการบริหาร 
            ชุดวิชาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร   

                

ปมก.002 



  
 

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลมุ
ประเด็นหลักที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์
สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างท่ี  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  
70 x 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 
46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน     กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้ 70 
x 0.83333  เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างท่ี  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  นักศึกษาจะได ้ 92 
x 0.83333  เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
 
 
 

1. การประเมินผล 



  
 

      
   
ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี ้

1. กรอกข้อมูลและระบายรหสัประจ าตัวนักศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาสง่กิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจรงิไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากจิกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้ 
1 ชุดวิชา ไว้เป็นหลกัฐาน 

3. การสง่กจิกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 (โดยส่งงานท่ีก าหนดให้ท าจ านวน  
2 ฉบับพร้อมกัน) 

4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
5. ส่งกิจกรรมท่ีท าเสร็จเรยีบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรอืสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดงันี ้
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

               
  ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ใหเ้กบ็สลิปหรอืต้นข้ัวการสง่  และถ่ายเอกสารกจิกรรมที่สง่ไปมหาวิทยาลัยไว้

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกทีส่่งมา
ด้วย) 

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รบักจิกรรมที่นักศึกษาสง่ไปแล้วหรือยงั 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบรกิารการศึกษา  หมายเลข  
0-2504-7621  หรอืโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี 11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานสง่เสริมการเกษตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 



  
 

      
 

รายงานฉบับท่ี  1   
     กิจกรรมท่ี 1  การสรุปเน้ือหาชุดวิชาหน่วยท่ี 1 - 15 
           การสรปุเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1–15 นักศึกษาจะตอ้งเขียนด้วยลายมอืของตนเอง (ห้ามพิมพ์) 
ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า กระดาษ A4 รายงานควรเข้าเลม่และมีปก โดยใช้รปูแบบปกที่ก าหนดให้  
 

             คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 15  ของคะแนนทั้งหมด 
  

           กิจกรรมท่ี  2  ท าแบบฝึกหัด 
                    นักศึกษาได้ศึกษาชุดวิชาน้ีมาอย่างละเอียดแล้ว  มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ส าหรับการเขียนเพื่อ
การประชาสมัพันธ์ในงานสง่เสรมิการเกษตร คือ การเขียนเป็นเรือ่งจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพูดหรือการสื่อสาร 
ดังนั้นจึงก าหนดให้นกัศึกษาเขียน แบบอภิปราย (argumentation) ในประเด็น “แนวทางการพัฒนาประเทศ
ด้วยภาคเกษตรกรรม” นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมอืของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาวไม่เกิน 3 
หน้ากระดาษ A4 
 

                        คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  4  ของคะแนนทั้งหมด 
 
 กิจกรรมท่ี  3  ท าแบบประเมินชุดวิชา 
  ให้นักศึกษาท าแบบประเมินเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา 91209 และส่งกลบัมาพร้อมกัน
กับการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  
  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  1  ของคะแนนทั้งหมด 
 

หมายเหตุ    1.  ให้นักศึกษาส่งรายงานท้ัง 3 กิจกรรม พรอ้มกัน ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
 



  
 

แบบปกรายงาน 
 

 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91209  การประชาสมัพันธใ์นงานส่งเสริมการเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
 
 

ภาคการศึกษาที ่ 1/2564 
 

รายงานฉบบัที่................. 
 

ช่ืองาน............………………………………………………………….. 
 

 
โดย 

 
 

ช่ือนักศึกษา……………………………………………………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………………..……… 
ที่อยู…่………………………………..…………………….……………….…… 

…………………………………………………………………………………..… 
โทรศัพท ์ (ถ้าม)ี  …………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
                      ลงช่ือ………………………………………………. 

            (………………………………………………) 
                                                              วนัทีส่่ง  ………….…………………………………………. 

 
  
        



  

วิธีการประเมินผล 
1. การประเมินผลจากรายงาน โดยพิจารณาจาก 

- ความสมบรูณ์และความถูกต้องของเนือ้หาสาระ 
- การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม 
- ความชัดเจนของการเขียนรายงาน  ได้แก่ การเสนอเรือ่ง และการใช้ภาษาไทย 
- ความเหมาะสมของรปูแบบรายงาน  ได้แก่  การจัดรปูแบบรายงาน  และการจัดเค้าโครงเรื่อง 

2. การประเมินผลจากการสอบไลป่ลายภาคการศึกษา 
- ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย 
- ชุดวิชาน้ีไม่มีการออกข้อสอบอัตนัย 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ช่ือนักศึกษา…………………………………………………………………………………รหัส………………………………………………… 
ที่อยู…่…………………………………….ต าบล.............................อ าเภอ………................จงัหวัด……………………….……… 
ค าชี้แจง      เมื่อศึกษาเนือ้หาชุดวิชาน้ีแล้ว  โปรดตอบแบบประเมินฯ  โดยเขียนเครื่องหมายถูก  ที่     

หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ  หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจรงิ   
หมายเหตุ     ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพรอ้มกัน โดยพับหรือสอดแบบประเมินในเลม่รายงาน โดยไม่
ต้องเข้าเล่มรวมกัน  

                                             ******************************* 
                 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ     ชาย                              หญิง 
2. อายุ……………..ป ี
3. อาชีพ…………………………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………………………… 
4. ที่อยู่ที่ท างาน.....................................................................................................โทร..........…………........... 
5. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร   บรหิารธุรกิจสหกรณ์ 
                               การจัดการการผลิตพืช       การจัดการการผลิตสัตว์ 
                               ธุรกิจการเกษตร               การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  
6. วัตถุประสงค์ทีส่มัครเรียน 
        ต้องการปรบัวุฒิ                           น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        ต้องการเพิ่มพูนความรู้                   อื่น ๆ (ระบุ).......................................... 
7. ประสบการณ์ในการลงทะเบียนชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
         ภาคการศึกษาน้ี เป็นครั้งแรก        
        เคย ลงทะเบียนทั้งสอบไล่และ สอบซ่อม มาแล้วรวม…………ครั้ง 
8. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
         ม.3              ม. 6                ปวช.                   ปวท.    
         ปวส.เกษตรกรรม          ปวส.อื่น (ระบ…ุ……………)             อื่น ๆ(ระบ…ุ……….……….)           
9. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาในปจัจบุัน            4 ปี                      2 ปีต่อเนื่อง 
10. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน……....ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน………ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน ชุดวิชา 91209 การประชาสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 



  
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาชุดวิชา 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่าน     โดย 5 = มากที่สุด ……………………1= น้อยที่สุด    

รายชื่อหน่วย ความชัดเจน                          
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 
(การน าไปใช้) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.การประชาสัมพันธ์กับงานส่งเสริมการเกษตร           
2.นโยบายและแผนหลักของการประชาสัมพันธ์ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

          

3.การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร           
4.การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม 
การเกษตร 

          

5.วิธีการและส่วนประกอบในการประชาสัมพันธ์ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

          

6.การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

          

7.การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร           
8.การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานในงานส่งเสริม
การเกษตร 

          

9.การใช้สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการ ประชาสัมพันธ์
ในงานส่งเสริมการเกษตร 

          

10.การใช้สื่อกิจกรรมและสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในงานส่งเสริมการเกษตร 

          

11.การใช้สื่อประสมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

          

12.การวางแผนการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร           
13.ประชามติเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

          

14.ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน
ส่งเสริมการเกษตร 

          

15.การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

 

การน าความรู้ไปใช้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                            ขอขอบคุณในความร่วมมือ  


