มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษตร

กิจกรรมประจาชุดวิชา
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
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ปมก.002

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 91307 กำรพัฒนำชุมชนเกษตร
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู ้เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการศึ กษาเล่ าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่ วน
ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึ กษาทากิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิ ตามที่ กาหนดให้โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนและนักศึกษามี ความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเกษตร ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการพัฒนาชุ มชนเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึ กษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลื อกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมิ นผลสอบไล่ และสอบซ่ อม นักศึกษาที่ มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่ จะส่ งกิ จกรรมเพื่ อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดี ยวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้ก ับ นักศึ กษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิ จกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 X
0.66666 เท่ ากับ 46.67 คะแนน) นัก ศึ ก ษาจะได้ค ะแนนกิ จกรรมรวมกับ คะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ยว นัก ศึ ก ษาจะได้ 70 X 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิ จกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 X
0.66666 เท่ ากับ 61.33 คะแนน) นัก ศึ ก ษาจะได้ค ะแนนกิ จกรรมรวมกับ คะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ยว นัก ศึ ก ษาจะได้ 92 X 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลำคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้ว การส่ ง และถ่ ายเอกสารกิ จกรรมที่ ส่ ง ไป
มหาวิท ยาลัยไว้เป็ นหลัก ฐาน ในการส่ งกิ จกรรมทุ ก ชิ้ น นัก ศึ ก ษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิ จกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิ จกรรมที่นักศึกษาส่ งไปแล้ว
หรื อ ยัง โดยโทรศัพ ท์ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษาหมายเลข
0-2-504-7621หรื อ 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. เนื้อหา
กิจกรรม

ให้นกั ศึกษาทารายงานที่ 1 และ 2 ต่อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลายมือที่อ่านง่าย ใน
กระดาษ A 4 และนำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเข้ ำเล่มรวมกันและมีปก โดยใช้ รูปแบบปกที่กำหนดให้

เนือ้ หำกิจกรรม
รำยงำนที่ 1 สรุ ปเนือ้ หำชุ ดวิชำหน่ วยที่ 1- 7
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของคะแนนทั้งหมด
รำยงำนที่ 2
1. สรุ ปเนือ้ หำชุ ดวิชำ หน่ วยที่ 8 – 15 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของคะแนนทั้งหมด
2. บอกคุณธรรม จริ ยธรรมที่พึงมีของนักพัฒ นำในงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรมำ 4 ข้ อพร้ อมทั้งอธิบำยมำพอ
สั งเขป ( คิดเป็ นร้อยละ 4 ของคะแนนทั้งหมด )
หมายเหตุ: ในการสรุ ปเนื้ อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1- 7 และ หน่วยที่ 8 – 15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง
(ห้ามพิมพ์) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า
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ปกรายงาน
กิจกรรมประจาชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………….…………..
ที่อยู…
………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………….
(……………………………………… …)
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วันที่ประเมิน............................................................

แบบประเมินเนือ้ หำเอกสำรกำรสอน
ชุ ดวิชำ 91307 กำรพัฒนำชุ มชนเกษตร
ชื่อนักศึกษา………………………………………….รหัส……………………………………………..
่ …………………………………………อาเภอ……………………..จังหวัด…………………..
ที่อยู…
*******************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรื อใน
คอลัมน์ที่ตอ้ งการ หรื อเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับตามที่อยูข่ า้ งล่าง โดยพับแบบ
ประเมินฯ และส่ งทางไปรษณี ยโ์ ดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษตร  บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้
 อื่น ๆ (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 จานวน…………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน……………ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวม…………ครั้ง

หมำยเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มำพร้ อมกัน โดยไม่ ต้องเข้ ำเล่ มรวมกัน
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หำชุดวิชำ 91307 กำรพัฒนำชุมชนเกษตร
ควำมชัดเจน
(ง่ายแก่การเข้าใจ)
5 4 3 2 1

รำยชื่อหน่ วย

ควำมเป็ นประโยชน์
5

4

3

2

1

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน
2.สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน
3.สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา
4.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเกษตร
5.กระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตร
6.การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
เกษตร
7.การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเกษตร
8.นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร
9.องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนา
ชุมชนเกษตร
10.องค์กรภาคเอกชนและองค์กรประชาชนกับการพัฒนา
ชุมชนเกษตร
11.กลุ่มและเครื อข่ายในการพัฒนาชุมชนเกษตร
12.ศูนย์เรี ยนรู ้กบั การพัฒนาชุมชนเกษตร
13.การติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชนเกษตร
14.กรณี ศึกษาการพัฒนาชุมชนเกษตร
15.แนวโน้มการพัฒนาชุมชนเกษตรไทย
ควำมพึงพอใจในภำพรวม
กำรนำควำมรู้ ไปใช้
1.การนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
2.การนาความรู ้ไปใช้ในงานประจา

หมำยเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด

2= น้อย

5

4

3

2

1

3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สำหรับกำรปรับปรุงเนือ้ หำ…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในควำมร่ วมมือ

