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กิจกรรมประจาชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบ
การประเมินครบส่ 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 อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษาและจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษา
ที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตรขอให้นกั ศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการ
ทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาการพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร

-21. การประเมิน

การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80
คะแนน
ส่ วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา
20
คะแนน
การทากิจกรรมในส่ วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บงั คับให้นกั ศึกษาทุกคนต้องทา หากนักศึกษา
ท่านใดไม่ประสงค์จะทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุ ดวิชาในภาคการศึกษานี้จาก
คะแนนสอบปลายภาคในส่ วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้
ส่ งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2 B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริ งไปยังมหาวิทยาลัยและสำเนำกิจกรรมทีท่ ำเสร็จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐานสาหรับนักศึกษาเอง
3. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลำคม 2564 (โดยส่ งงำนทีก่ ำหนดให้ ทำจำนวน 2
ฉบับพร้ อมกัน)
4. ให้จดั ทาหน้าปกรายงานให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
5. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชาการพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัย
ไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมา
ด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษาหมายเลข 0-2-504-7621หรื อ
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

-43. เนื้อหากิจกรรม
รำยงำนฉบับที่ 1 กำรสรุ ปเนือ้ หำชุ ดวิชำหน่ วยที่ 1-15
เป็ นการสรุ ปเนื้ อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์)
ความยาวหน่ วยละ 3 หน้ ำ กระดาษ A4 รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่กาหนดให้
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 17 ของคะแนนทั้งหมด
รำยงำนฉบับที่ 2 กำรทำแบบฝึ กหัด
ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์และตอบคาถามต่อไปนี้
1. กลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตรที่นกั ศึกษาต้องการเห็นในอนาคตควรมีลกั ษณะอย่างไร ?
2. นักศึกษาจะมีบทบาทและมีคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างไรบ้างเพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มสถาบันและองค์กร
การเกษตรบรรลุตามสถาพที่นกั ศึกษาต้องการเห็นในข้อ 1
นักศึกษำจะต้ องเขียนด้ วยลำยมือของตนเอง (ห้ ำมพิมพ์) ควำมยำว 2 หน้ ำ กระดำษ A4
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 3 ของคะแนนทั้งหมด
หมำยเหตุ ให้ นักศึกษำส่ งรำยงำนทั้ง 2 ฉบับ พร้ อมกัน ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2564

แบบปกรำยงำน
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และสหกรณ์
แขนงวิชำส่ งเสริมกำรเกษตร
ชุ ดวิชำ 91413 กำรพัฒนำกลุ่ม สถำบันและองค์ กรกำรเกษตร
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
รำยงำนฉบับที่…………….
ชื่องำน……………………………………………………………………….

โดย

ชื่อนักศึกษำ……………………………………………………
รหัสประจำตัวนักศึกษำ……………………………….
วันทีส่ ่ ง………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ ำมี) ………………………………………………….
ข้ ำพเจ้ ำขอยอมรับกำรตัดสิ นผลคะแนนภำคปฏิบัติจำกผู้ประเมินเป็ นทีส่ ุ ด
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)

วิธีกำรประเมินผล
1. การประเมินผลจากรายงาน โดยพิจารณาจาก
- ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ
- การนาหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม
- ความชัดเจนของการเขียนรายงาน ได้แก่ การเสนอเรื่ อง และการใช้ภาษาไทย
- ความเหมาะสมของรู ปแบบรายงาน ได้แก่ การจัดรู ปแบบรายงาน และการจัดเค้าโครง
เรื่ อง
2. การประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา
- ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้ อหาทั้ง 15 หน่วย
- ชุดวิชานี้ไม่มีการออกข้อสอบอัตนัย

แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุ ดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์ กรการเกษตร

ชื่อนักศึกษา………………………………………….รหัส……………………………………………………………….
่ …………………………………………อาเภอ……………………..จังหวัด……………………………………..
ที่อยู…

คาชี้แจง การประเมินเนื้อหาของชุดวิชานี้ จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาให้ชุดวิชานี้มีเนื้อหา
ที่ตรงตามความต้องการและสามารถนาไปปรับใช้ได้ ดังนั้น หลังจากศึกษาชุดวิชานี้แล้ว
โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่ ( ) หน้าข้อความ หรื อในคอลัมน์ที่ตอ้ งการ
หรื อเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับไปพร้อมกับรายงานกิจกรรมประจา
ชุดวิชา (20 %) หากนักศึกษาไม่เลือกทากิจกรรม 20 % โปรดส่ งมาที่สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ………………………ตาแหน่ง………………………………………เงินเดือน…………………….บาท
ตาแหน่ง...............................................................................
4. หลักสู ตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษตร  บริ หารธุ รกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช  การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุ รกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้
 อื่น ๆ (ระบุ).........................................
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อื่น (ระบุ………………………………………………………..)
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………………..…………………………………………)
7. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน……...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน………ชุดวิชา
8. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
9. ประสบการณ์ในการลงทะเบียนชุดวิชา ชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่และ สอบซ่อม มาแล้วรวม…………ครั้ง
(โปรดพลิก)

-2ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุ ดวิชา ชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
ควำมชัดเจน
(ง่ายแก่การเข้าใจ)
5 4 3 2 1

รำยชื่อหน่ วย

ควำมเป็ นประโยชน์
5

4

3

2

1

1.แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มและ
องค์กรการเกษตร
3.การพัฒนากลุ่มและองค์กรการเกษตร
4.พฤติกรรมบุคคล การสื่ อสารในกลุ่มและองค์กร
การเกษตร
5.การบริ หารกลุ่มและองค์กรการเกษตร
6.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ม และองค์กรทาง
การเกษตร
7.กลุ่มอาชีพการเกษตร
8.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
9.กลุ่มเยาวชนเกษตร
10.กลุ่มสตรี เกษตร
11.กลุ่มบริ การต่อสาธารณะ และสังคมในชุมชนเกษตร
12.กลุ่มนิติบุคคลทางการเกษตร
13.เครื อข่ายกลุ่มและองค์กรการเกษตร
14.การวิเคราะห์ การติดตามและประเมิน กลุ่มและ
เครื อข่ายการเกษตร
15.ปัญหา และทิศทางการพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กร
เกษตรกร
ควำมพึงพอใจในภำพรวม
กำรนำควำมรู้ ไปใช้
1.การนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.การนาความรู ้ไปใช้ในงานประจา

หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด

5

2= น้อย

3= ปานกลาง

4

3

2

4= มาก

5= มากที่สุด

1

ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับกำรปรับปรุ งเนือ้ หำ
....................................................................................................………………………………………………..……....
……………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

