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กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 91307 กำรพฒันำชุมชนเกษตร 

ภำคกำรศึกษำที ่1/2565 
สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 

     
ค ำน ำ 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนและนักศึกษามีความสามารถ  
ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี 

นกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด 

หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค 

การศึกษา และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิาการพฒันาชุมชนเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 

            คณะกรรมการบริหารชุดวชิาการพฒันาชุมชนเกษตร 
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  70  ขอ้  (คิดเป็น  70 X 
0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 X 0.83333  
เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  92  ขอ้  (คิดเป็น  92 X 
0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 X 0.83333  
เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ย

ดินสอ  2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีก

ขาดหรือสูญหาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท า
เสร็จแลว้ไว ้ 1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี  30 ตุลำคม  2565 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการ 

การศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
    
 
 
 
 

  
 
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้ วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป
มหาวิทยาลัยไวเ้ป็นหลักฐาน   ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมท่ีนักศึกษาส่งไปแล้ว
หรือยงั โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาหมายเลข                 
0-2-504-7621หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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  ใหน้กัศึกษาท ารายงานท่ี 1 และ 2  ต่อไปน้ี  โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือท่ีอ่านง่าย  ใน  
กระดาษ A 4  และน ำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเข้ำเล่มรวมกนัและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่ก ำหนดให้ 
 
 

เนือ้หำกจิกรรม 
รำยงำนที่ 1  สรุปเนือ้หำชุดวชิำหน่วยที่ 1- 7 
  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 8  ของคะแนนทั้งหมด 
 

รำยงำนที่ 2   
1. สรุปเนือ้หำชุดวชิำ หน่วยที่ 8 – 15  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนทั้งหมด 
2. บอกคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมีของนักพัฒนำในงำนส่งเสริมกำรเกษตรมำ 4 ข้อพร้อมทั้งอธิบำยมำพอ

สังเขป ( คิดเป็นร้อยละ 4 ของคะแนนทั้งหมด ) 
 
หมายเหตุ: ในการสรุปเน้ือหาชุดวชิาหน่วยท่ี 1- 7 และ หน่วยท่ี 8 – 15  นกัศึกษาจะตอ้งเขียนดว้ยลายมือของตนเอง  
(หา้มพิมพ)์ ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หนา้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหา
กจิกรรม 
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ปกรายงาน 

 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2565 
 

   ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ท่ีอยู…่………………………………………………………….………….. 
  ……………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ……………………………………………………………. 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ…………………………………………. 
         (……………………………………… …)  
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  วนัท่ีประเมิน............................................................ 

 
 
 

ช่ือนกัศึกษา………………………………………….รหสั…………………………………………….. 
ท่ีอยู…่…………………………………………อ าเภอ……………………..จงัหวดั………………….. 
    ******************************* 
ค าช้ีแจง      เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้  โปรดตอบแบบประเมินฯ  โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี    หนา้ขอ้ความ หรือใน

คอลมัน์ท่ีตอ้งการ  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง  แลว้ส่งกลบัตามท่ีอยูข่า้งล่าง  โดยพบัแบบ
ประเมินฯ และส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งติดแสตมป์  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ     ชาย                                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน  วิชาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร      บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                                         การจดัการการผลิตพืช             การจดัการการผลิตสตัว ์
                                         ธุรกิจการเกษตร                       การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   
5. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน 

 ตอ้งการปรับวฒิุ                             น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้                   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  
 
 
หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มำพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกนั 

แบบประเมินเนือ้หำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวชิำ 91307 กำรพฒันำชุมชนเกษตร 
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       ตอนที ่2  ควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเนือ้หำชุดวชิำ  91307 กำรพฒันำชุมชนเกษตร 

 

               
                                 รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ายแก่การเขา้ใจ) 

ควำมเป็นประโยชน์ 

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           
ควำมพงึพอใจในภำพรวม           
  
 

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 5 4 3 2 1 
1.การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      
2.การน าความรู้ไปใชใ้นงานประจ า      

หมำยเหตุ: คะแนน 1= นอ้ยท่ีสุด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนือ้หำ…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                             ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 


