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ภำคกำรศึกษำที ่1/2565 
สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 

 

ค ำน ำ 
 

  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งให้ผูเ้รียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียน
และนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนและนักศึกษามี
ความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง 

2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
นกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วย
ใดหน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตลอด 

ภาคการศึกษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่
นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
                    คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 91310 หลกัการบริหารการส่งเสริมการเกษตร ขอใหน้กัศึกษา 
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และ
การท างานสืบไป 
 

                 คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 
                                 91351 หลกัการบริหารการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี 2 นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่ง
เดียว  
 ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผล
โดยใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเตม็  100  คะแนน   
 ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยการ
น าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  (คิดเป็น  70 
x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  70 x 0.83333  
เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้  (คิดเป็น 92 
x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  92 x 0.83333  
เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1.  กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้น 
ดว้ยดินสอ  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2.  ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนน 
ฉีกขาดหรือสูญหาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่าย
เอกสาร  เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากิจกรรมท่ี 
ท าเสร็จแลว้ไว ้  1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

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

การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 

มหาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไป 
แลว้หรือยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา  
หมายเลข 0-2504-7621  หรือโทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์ ส านกับริการการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 91310 หลกัการบริหารการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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รำยงำนฉบับที ่1 กำรสรุปเนื้อหำชุดวชิำหน่วยที ่ 1-15  

ใหน้กัศึกษาสรุปเน้ือหาจากเอกสารการสอนชุดวชิา หน่วยท่ี 1-15 หน่วยละ 3 หนา้กระดาษ A4 
โดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง เป็นลายมือท่ีอ่านง่าย (หา้มพิมพ)์   

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนทั้งหมด 
รำยงำนฉบับที ่2 กำรท ำแบบฝึกหัด 
 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. คุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนของนกัศึกษา มีอะไรบา้ง 
2. ในองคก์รท่ีนกัศึกษาสังกดัหรือมีส่วนร่วม ยดึหลกัการบริหารอะไรบา้ง 
ใหน้กัศึกษาเขียนด้วยลำยมือตนเอง เป็นลายมือท่ีอ่านง่าย (หา้มพิมพ)์  ควำมยำว 2 หนา้กระดาษ A4 

 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3 ของคะแนนทั้งหมด 
รำยงำนฉบับที ่3 กำรตอบแบบประเมิน 

ใหน้กัศึกษาตอบแบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอนชุดวชิาทั้ง 2 ตอน (ตามแบบประเมิน 
ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2 ของคะแนนทั้งหมด 
 รำยงำนทั้ง 3 ฉบับ นักศึกษำควรเข้ำเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกทีก่ ำหนดให้ 
 
 
 

หมดเขตกำรส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำในวนัที ่30 ตุลำคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ปกรายงาน 

 
 

 
                     กิจกรรมประจ าชุดวชิา 

                 91351 หลกัการบริหารการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
 
 

 
 

                       ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
 

   ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ท่ีอยู…่………………………………..…………………………………….………….. 
  …………………………………………………………………………………………. 
  โทรศพัท ์   …………………………………………………………………. 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ………………………………………………. 

            (………………………………………………)
  
    
 
 
 
 



 

   
 
 
ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………...รหสั……………………….……………….. 
ที่อยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….. 

**************************************** 
ค าชีแ้จง  เม่ือศึกษาชุดวิชานีแ้ล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลมัน์ที่

ต้องการ  หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง  สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในการส่งกิจกรรม
ประจ าชดุวิชา  โดยพบัแบบประเมินฯ สอดมาในกิจกรรม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     ชาย                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียน  วิชาเอกสง่เสริมและพฒันาการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                                     การจดัการการผลิตพืช                         การจดัการการผลิตสตัว์ 
                                     ธุรกิจการเกษตร                                  การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม   
5. วตัถปุระสงค์ท่ีสมคัรเรียน 
        ต้องการปรับวฒุิ                           น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
        ต้องการเพิ่มพนูความรู้                  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ......................................... 
6. วฒุิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรเข้าศกึษา 

 ม.3                       ม. 6                   ปวช.            ปวท.          
 ปวส.เกษตรกรรม   ปวส.อ่ืน (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
 อ่ืน ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 

7.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไม่ใช้    ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต   อ่ืนๆ (ระบ.ุ...........) 
8. ชดุวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน………ชดุวิชา  และคงเหลือชดุวิชาที่ยงัไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน………ชดุวิชา 
9. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียน จ านวน…………….ชดุวิชา 
10. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียนชดุวิชา 91351 หลกัการบริหารการสง่เสริมและพฒันาการเกษตร 
        เป็นครัง้แรก            ลงทะเบียนทัง้สอบไล่ สอบซอ่มและครัง้นี ้ รวมทัง้สิน้…………ครัง้  
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชดุวิชาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน 
        ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
        เข้ารับการสอนเสริม       มีประโยชน์         น้อย         ปานกลาง        มาก  
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 



 

ตอนที่ 2  ความคิดเหน็เก่ียวกับเนือ้หาชุดวิชา  91351  หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชดัเจน   
 (ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการบริหาร           
2.พฒันาการการบริหาร           
3.โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของระบบ
บริหาร 

          

4.เคร่ืองมือการบริหารในงานสง่เสริมการเกษตร           
5.การบริหารการสง่เสริมการเกษตรกบัแนวคดิ 
และทฤษฎีการสง่เสริมการเกษตร 

          

6.ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเกษตร           
7.การวางแผนการบริหารการสง่เสริมการเกษตร           
8.การจดัท าโครงการสง่เสริมการเกษตร           
9.การบริหารโครงการสง่เสริมการเกษตร           
10.การประเมินผลโครงการสง่เสริมการเกษตร           
11.การบริหารความเสีย่งในการสง่เสริมการเกษตร           
12.การบริหารความขดัแย้งในการสง่เสริม 
การเกษตร 

          

13.การบริหารการสง่เสริมการเกษตรภาครัฐ           
14.การบริหารการสง่เสริมการเกษตรภาคเอกชน           
15.คณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารการ 
สง่เสริมการเกษตร 

          

ความพึงพอใจในภาพรวม           
 

การน าความรูไปใช้ 5 4 3 2 1 
1.การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2.การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

  หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยท่ีสดุ      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสดุ 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
 ............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


