มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมประจำชุดวิชา
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
(Agricultural Community Development)
ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ปมก.002

คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผูเ้ รียนและนักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน
ทัง้ การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผูเ้ รียนและนักศึกษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผูเ้ รียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุม่ เนื้อหากลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
2. ประยุกต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพือ่ จัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่ กั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีแ่ สดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตัง้ แต่ตน้ ภาคการศึกษา
และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเกษตร ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรูไ้ ปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบทีต่ รงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักทีถ่ าม
ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บงั คับให้นกั ศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมิน
ปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีท่ี 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนทีส่ องจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทงั้ การประเมินผล
สอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาทีม่ ไิ ด้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพือ่ เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุม่ ทีท่ ากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบ
ฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุม่ ทีท่ ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุม่ ทีไ่ ม่ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน สาหรับนักศึกษาทีท่ ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล ้วนาคะแนน
ส่วนทีม่ ากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 X
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ
64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 X 0.83333 เท่ากับ 58.33
คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 X
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ
74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 X 0.83333 เท่ากับ 76.67
คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมทีท่ าเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด
ไว้เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 กันยายน 2565
3. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี ้อความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย ์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
5. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมทีส่ ่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทำหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสำนักบริการการศึกษาหมายเลข
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th
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3. เนื้อหา
กิจกรรม
ให้นกั ศึกษาทารายงานที่ 1 และ 2 ต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็ นลายมือทีอ่ ่านง่าย
ในกระดาษ A 4 และนำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเข้ำเล่มรวมกันและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่กำหนดให้

เนื้ อหำกิจกรรม
รำยงำนที่ 1 สรุปเนื้ อหำชุดวิชำหน่ วยที่ 1- 7
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของคะแนนทัง้ หมด
รำยงำนที่ 2
1.สรุปเนื้ อหำชุดวิชำ หน่ วยที่ 8 – 15 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของคะแนนทัง้ หมด
2.บอกคุณธรรม จริยธรรมที่พงึ มีของนักพัฒนำในงำนส่งเสริมกำรเกษตรมำ 4 ข้อพร้อมทัง้ อธิบำยมำพอสังเขป
( คิดเป็ นร้อยละ 4 ของคะแนนทัง้ หมด )
หมายเหตุ: ในการสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1- 7 และ หน่วยที่ 8 – 15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง
(ห้ามพิมพ์) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า
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ปกรายงาน
กิจกรรมประจาชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………)

วันทีป่ ระเมิน............................................................

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ชื่อนักศึกษา………………………………………….รหัส……………………………………………..
ที่อยู่……………………………………………อำเภอ……………………..จังหวัด…………………..
*******************************
คาชี้แจง เมือ่ ศึกษาชุดวิชานี้แล ้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ท่ี
ต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริง แล ้วส่งกลับตามทีอ่ ยู่ขา้ งล่าง โดยพับแบบประเมินฯ และส่งทาง
ไปรษณียโ์ ดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………………ตำแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร  บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 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 จำนวน…………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน……………ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จำนวน…………………..ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
 เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวม…………ครั้ง

หมายเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
รายชื่อหน่วย
5

ความชัดเจน
(ง่ายแก่การเข้าใจ)
4 3
2 1

ความเป็นประโยชน์
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
1.การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.การนำความรู้ไปใช้ในงานประจำ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

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

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

