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ค ำน ำ 
 

  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการศึกษา

เลา่เรียนครบวงจร   ตัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิ้นไปแลว้  โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วน 
ทัง้การประเมนิก่อนเรยีน  ระหวา่งเรียน  และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสุดทา้ย  จงึใหผู้เ้รียนและนกัศึกษา
ท ากจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่  าหนดใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามคีวามสามารถ  ดงันี้ 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนท ัง้ชดุวชิาหรือกลุม่เนื้อหากลุม่ใดกลุม่หน่ึง 
2. ประยุกตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพือ่จดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่กัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือข ัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชงิสรา้งสรรค ์
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชดุวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ภาคการศึกษา   

และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาทีไ่มท่  ากจิกรรม 
 
  คณะกรรมการบริหารชดุวชิาการพฒันาชมุชนเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทกุท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชดุวชิานี้  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 
 
 
             คณะกรรมการบริหารชดุวชิาการพฒันาชมุชนเกษตร 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบทีต่รงประเดน็ค าถาม   การครอบคลมุประเดน็หลกัทีถ่าม  
ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวทิยำลยัไม่บงัคบัใหน้กัศึกษำทกุคนตอ้งท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลอืกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการประเมนิ
ปลายภาคส าหรบัชดุวชิานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีที ่  1  นกัศึกษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดรอ้ยละ  80  และส่วนทีส่องจากคะแนนกิจกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนนกจิกรรมจะน าไปใชท้ ัง้การประเมนิผล
สอบไลแ่ละสอบซ่อม  นกัศึกษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรมในการสอบไลจ่ะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีที ่ 2  นกัศึกษาไมท่ ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมนิผลปลายภาค  นกัศึกษากลุม่ทีท่  ากจิกรรมและไมท่ ากจิกรรมจะตอ้งประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบ

ฉบบัเดยีวกนั  นกัศึกษากลุม่ทีท่  ากจิกรรมมคีะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุม่ทีไ่มท่  ากจิกรรมจะมคีะแนนเต็ม  
100  คะแนน  ส าหรบันกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชนสู์งสุด  โดยการน าคะแนนสอบ
ปลายภาคของนกัศึกษาเพยีงอย่างเดยีวมาเปรยีบเทยีบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนน

ส่วนทีม่ากกวา่ไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 ตวัอยำ่งที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  70  ขอ้  (คิดเป็น  70 X 
0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  
64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นกัศึกษาจะได ้ 70 X 0.83333  เท่ากบั  58.33  
คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตวัอยำ่งที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  92  ขอ้  (คิดเป็น  92 X 
0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  เท่ากบั  
74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นกัศึกษาจะได ้ 92 X 0.83333  เท่ากบั  76.67  
คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงันี้ 
1. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชดุวิชำฉบบัจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากจิกรรมทีท่  าเสร็จแลว้ไว ้ 

1 ชดุ  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. หมดเขตการส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิาในวนัที ่ 30 เมษำยน  2565 
3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจ่าหนา้ซองดงันี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ในกรณีทีส่่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลปิหรือตน้ข ัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกจิกรรมทีส่่งไปมหาวทิยาลยัไว ้

 เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกจิกรรมทกุชิ้น  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกจิกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกัศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 

โดยสอบถามหมายเลข โทรศพัท ์0-2982-9633 หรือติดต่อสำนักบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7628  หรือ
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th 
 

 
 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิา 

 

 

 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์

ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ี 11120 
(กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91307 การพฒันาชมุชนเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ)์ 
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  ใหน้กัศึกษาท ารายงานที ่1 และ 2  ต่อไปนี้  โดยเขียนดว้ยลำยมือตนเองเป็นลายมอืทีอ่่านงา่ย   
ในกระดาษ A 4  และน ำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเขำ้เลม่รวมกนัและมีปก โดยใชรู้ปแบบปกที่ก ำหนดให ้
 
 

เน้ือหำกจิกรรม 
รำยงำนที่ 1  สรุปเน้ือหำชดุวิชำหน่วยที่ 1- 7 
  คะแนน   คิดเป็นรอ้ยละ 8  ของคะแนนทัง้หมด 
 

รำยงำนที่ 2   
1. สรุปเน้ือหำชดุวชิำ หน่วยที่ 8 – 15  คะแนน   คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของคะแนนทัง้หมด 
2. บอกคุณธรรม จรยิธรรมท่ีพงึมีของนกัพฒันำในงำนสง่เสรมิกำรเกษตรมำ 4 ขอ้พรอ้มทัง้อธิบำยมำพอสงัเขป  

            ( คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของคะแนนทัง้หมด ) 
 
หมายเหต:ุ ในการสรุปเน้ือหาชดุวชิาหน่วยที ่1- 7 และ หน่วยที ่8 – 15  นกัศึกษาจะตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืของตนเอง  
(หา้มพมิพ)์ ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หนา้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนื้อหา
กิจกรรม 
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ปกรายงาน 

 

 
กิจกรรมประจ าชดุวชิา 91307 การพฒันาชมุชนเกษตร 

 

ภาคการศึกษาที ่ 2/2564 
 

   ชื่อนกัศึกษา………………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ทีอ่ยู่…………………………………………………………….………….. 
  ……………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี  ……………………………………………………………. 
  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ…………………………………………. 
            (………………………………………)  
    
 
 
 
 

 
 
 
 



  วนัทีป่ระเมนิ............................................................ 

 

 

 

ชื่อนักศึกษา………………………………………….รหัส…………………………………………….. 
ที่อยู่……………………………………………อำเภอ……………………..จงัหวัด………………….. 
    ******************************* 

ค าชี้แจง      เมือ่ศึกษาชดุวชิานี้แลว้  โปรดตอบแบบประเมนิฯ  โดยเขยีนเครื่องหมายถกูที ่   หนา้ขอ้ความ หรอืในคอลมันท์ี่

ตอ้งการ  หรือเตมิขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  แลว้ส่งกลบัตามทีอ่ยู่ขา้งลา่ง  โดยพบัแบบประเมนิฯ และส่งทาง

ไปรษณียโ์ดยไมต่อ้งตดิแสตมป์  

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ       ชาย                                หญิง 
2. อายุ……………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ตำแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                                         การจัดการการผลิตพืช           การจัดการการผลิตสัตว์ 
                                         ธุรกิจการเกษตร                     การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม   
5. วัตถุประสงค์ท่ีสมัครเรียน 
         ต้องการปรบัวุฒิ                             นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
         ต้องการเพิ่มพูนความรู้                   อื่น ๆ (ระบุ).......................................... 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
               ม.3                               ม. 6                        ปวช.                    ปวท.                     
                ปวส.เกษตรกรรม         ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………..…) 
                อื่น ๆ(ระบุ………………………………………………………..……………………..) 
7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไม่ใช้       ใช้พิมพ์งาน      ใช้อินเทอร์เน็ต      อื่นๆ (ระบุ...................)                  
8. ชุดวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จำนวน…………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน……………ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จำนวน…………………..ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 
               เป็นครั้งแรก                   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้  รวม…………ครั้ง  
 
 
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 

 



 
       ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา  91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 

 

               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน 
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน           
2.สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน           
3.สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา 

          

4.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเกษตร           
5.กระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตร           
6.การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
เกษตร 

          

7.การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเกษตร           
8.นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร           
9.องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนา
ชุมชนเกษตร 

          

10.องค์กรภาคเอกชนและองค์กรประชาชนกับการพัฒนา
ชุมชนเกษตร 

          

11.กลุ่มและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเกษตร           
12.ศูนย์เรียนรู้กับการพัฒนาชุมชนเกษตร           
13.การติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชนเกษตร           
14.กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนเกษตร            
15.แนวโน้มการพัฒนาชุมชนเกษตรไทย           
ความพึงพอใจในภาพรวม           
  
 

การนำความรู้ไปใช้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน      
2.การนำความรู้ไปใช้ในงานประจำ      
 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับการปรับปรุงเนื้อหา…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
  

                                                                                                            ขอขอบคุณในความร่วมมอื 


