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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 91311 กำรจัดกำรควำมรู้ เพือ่ งำนส่ งเสริมกำรเกษตร
ภำคพิเศษ/2563
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่ วน
ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
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 หารชุดวิชากำรจัดกำรควำมรู้ เพือ่ งำนส่ งเสริมกำรเกษตร ขอให้นกั ศึกษาทุก
ท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ
การทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการจัดการความรู ้เพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื 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
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิ จกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิ จกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิ จกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์
สู งสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดี ยวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลาย
ภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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 คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึก 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 คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึก 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 โดย
ไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยำยน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไป
แล้วหรื อยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข
0-2504-7628 หรื อโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail:
ic.proffice@stou.ac.th

3. เนื้อหากิจกรรม
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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 กำรสรุ ปเนือ้ หำชุ ดวิชำหน่ วยที่ 1- 15
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 15 ของคะแนนทั้งหมด
ในการสรุ ปเนื้อหาชุ ดวิชาหน่วยที่ 1– 15 นักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารการสอนในแต่ละหน่วยและสรุ ป
โดยการเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า
รำยงำนที่ 2 แบบฝึ กหัด
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 5 ของคะแนนทั้งหมด
ถ้านักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการผลิตพืชและพื้นที่ของนักศึกษาถูกกาหนดเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของชุมชน
นักศึกษาจะมีวิธีการบริ หารจัดการศูนย์ เรี ยนรู้ ที่ยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมก่ อให้ เป็ นประโยชน์ ต่อเกษตรกร
ทั่วไปได้ อย่ างไร นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริ มการเกษตร
ภาคพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………….…………..
ที่อยู…
………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………….
(……………………………………… …)
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วันที่ประเมิน............................................................

แบบประเมินเนือ้ หำเอกสำรกำรสอน
ชุ ดวิชำ 91311 กำรจัดกำรควำมรู้ เพือ่ งำนส่ งเสริมกำรเกษตร
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 ข้อมูลทัว่ ไป
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 91311 การจัดการความรู ้เพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวม…………ครั้ง

8
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หำชุ ดวิชำ 91311 กำรจัดกำรควำมรู้ เพือ่ งำนส่ งเสริมกำรเกษตร
โปรดใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่ องที่ท่านเลือก โดยความหมายของตัวเลือก คือ
1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
ควำมชัดเจน
ควำมเป็ น
รำยชื่อหน่ วย
(ง่ ำยแก่กำรเข้ ำใจ)
ประโยชน์
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู ้และการจัดการความรู ้
2. รู ปแบบและเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการความรู ้ในงานส่งเสริ มการเกษตร
3. ชุมชนนัดปฏิบตั ิ
4. การจัดการความรู ้และการจัดการความรู ้แบบบูรณาการในงานส่งเสริ มการเกษตร
5. การจัดทาแผน การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู ้ในงานส่งเสริ ม
การเกษตร
6. การจัดการความรู ้ในงานส่งเสริ มการเกษตรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. การจัดการความรู ้ในงานส่งเสริ มการเกษตรภาคธุรกิจ
8. การจัดการความรู ้ในด้านศูนย์เรี ยนรู ้
9. การจัดการความรู ้ในด้านวิสาหกิจชุมชน
10. การจัดการความรู ้ในด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง น้ าและป่ า
11. การจัดการความรู ้ในด้านหนี้สินและสวัสดิการ
12. การจัดการความรู ้ในด้านเกษตรยัง่ ยืนและตลาดทางเลือก
13. การจัดการความรู ้ในด้านสมุนไพรและหมอพื้นบ้าน
14. การจัดการความรู ้ในด้านการสร้างชุมชนใหม่
15. แนวคิดรวบยอดการจัดการความรู ้ในงานส่งเสริ มการเกษตร

ควำมพึงพอใจในภำพรวม
กำรนำควำมรู้ ไปใช้
1
2
3
4
5
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจา
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สำหรับกำรปรับปรุ งเนือ้ หำ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………..

ขอขอบคุณในควำมร่ วมมือ

