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กิจกรรมประจ าชุดวชิา 91413 การพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 

ค ำน ำ 
 

 เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบ 
การประเมินครบส่วน  ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ 
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  
ดงัน้ี 
 1.  สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 2.  ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน  ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด 
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
 4.  คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
 นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ 
ภาคการศึกษาและจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษา 
ท่ีไม่ท ากิจกรรม 
 

 คณะกรรมการบริหารชุดวชิาการพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตรขอให้นกัศึกษาทุกท่าน 
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการ 
ท างานสืบไป 
 
                   คณะกรรมการบริหาร 
         ชุดวชิาการพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร 

 

ปมก.002 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวชิาน้ีมีคะแนนเตม็  100  คะแนน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี  1  จากคะแนนสอบปลายภาค  80 คะแนน 
 ส่วนท่ี  2  จากคะแนนกิจกรรมท่ีก าหนดใหท้ า 20 คะแนน 
 การท ากิจกรรมในส่วนท่ี  2  ขา้งตน้  มหาวทิยาลยัไม่บงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งท า  หากนกัศึกษา 
ท่านใดไม่ประสงคจ์ะท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการสอบของชุดวชิาในภาคการศึกษาน้ีจาก 
คะแนนสอบปลายภาคในส่วนท่ี  1  เพียงอยา่งเดียว  100 คะแนน  ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิได ้
ส่งกิจกรรมในการสอบไล่  จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมประเด็น 
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 
 

1.  การประเมิน 
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ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ 2 B 

ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม)  ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2.  ใหน้กัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส ำเนำกจิกรรมทีท่ ำเสร็จแล้วไว้ 
     1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับนกัศึกษาเอง 
3.  หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30 ตุลำคม 2564 (โดยส่งงำนทีก่ ำหนดให้ท ำจ ำนวน 2  
     ฉบับพร้อมกนั) 
4.  ใหจ้ดัท าหนา้ปกรายงานใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
5.  ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไปมหาวทิยาลยั 
ไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมา 
ดว้ย)  
6. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั โดยโทรศพัท ์   
    สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษาหมายเลข 0-2-504-7621หรือ      
    โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
    E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี  11120 

   (รายงานนกัศึกษาชุดวชิาการพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร 
                               สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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รำยงำนฉบับที่  1  กำรสรุปเนือ้หำชุดวชิำหน่วยที่  1-15 
 เป็นการสรุปเน้ือหาชุดวชิาหน่วยท่ี  1-15  นกัศึกษาจะตอ้งเขียนดว้ยลายมือของตนเอง (หา้มพิมพ)์ 
ความยาวหน่วยละ  3  หน้ำ  กระดาษ  A4  รายงานควรเขา้เล่มและมีปก  โดยใชรู้ปแบบปกท่ีก าหนดให้ 
 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  17  ของคะแนนทั้งหมด 
 
รำยงำนฉบับที่  2  กำรท ำแบบฝึกหัด 
 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. กลุ่ม สถาบนั และองคก์รการเกษตรท่ีนกัศึกษาตอ้งการเห็นในอนาคตควรมีลกัษณะอยา่งไร ? 
2. นกัศึกษาจะมีบทบาทและมีคุณธรรมจริยธรรมอยา่งไรบา้งเพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มสถาบนัและองคก์ร

การเกษตรบรรลุตามสถาพท่ีนกัศึกษาตอ้งการเห็นในขอ้ 1 
นักศึกษำจะต้องเขียนด้วยลำยมือของตนเอง (ห้ำมพมิพ์) ควำมยำว 2 หน้ำ กระดำษ A4 

 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ  3  ของคะแนนทั้งหมด 
 
หมำยเหตุ    ให้นักศึกษำส่งรำยงำนทั้ง 2 ฉบับ  พร้อมกนั  ภำยในวนัที่  30 ตุลำคม 2564 

3.  เน้ือหากิจกรรม 



แบบปกรำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 
 

แขนงวชิำส่งเสริมกำรเกษตร 
 

ชุดวชิำ  91413 กำรพฒันำกลุ่ม สถำบันและองค์กรกำรเกษตร 
 

ภำคกำรศึกษำที ่ 1/2564 
 

รำยงำนฉบับที่……………. 
 

ช่ืองำน………………………………………………………………………. 
 
 

โดย 
 
 

ช่ือนักศึกษำ…………………………………………………… 
 

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ………………………………. 
 

วนัทีส่่ง……………………………………… 
 

โทรศัพท์  (ถ้ำมี)  …………………………………………………. 
 

          ข้ำพเจ้ำขอยอมรับกำรตัดสินผลคะแนนภำคปฏิบัติจำกผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงช่ือ…………………………………. 

      (…………………………………) 
 
 



 
วธีิกำรประเมินผล 

1. การประเมินผลจากรายงาน  โดยพิจารณาจาก 
- ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 
- การน าหลกัการและทฤษฎีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
- ความชดัเจนของการเขียนรายงาน  ไดแ้ก่  การเสนอเร่ือง  และการใชภ้าษาไทย 
- ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน  ไดแ้ก่  การจดัรูปแบบรายงาน  และการจดัเคา้โครง 

เร่ือง 
2. การประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 

- ขอ้สอบแบบปรนยั  จ  านวน  120  ขอ้  ครอบคลุมเน้ือหาทั้ง  15  หน่วย 
- ชุดวชิาน้ีไม่มีการออกขอ้สอบอตันยั 



 

 

 

 
ช่ือนกัศึกษา………………………………………….รหสั………………………………………………………………. 
ท่ีอยู…่…………………………………………อ าเภอ……………………..จงัหวดั…………………………………….. 

ค าช้ีแจง  การประเมินเน้ือหาของชุดวชิาน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาใหชุ้ดวชิาน้ีมีเน้ือหา 
               ท่ีตรงตามความตอ้งการและสามารถน าไปปรับใชไ้ด ้ ดงันั้น หลงัจากศึกษาชุดวชิาน้ีแลว้  
  โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกท่ี (   )  หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมัน์ท่ีตอ้งการ 
               หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัไปพร้อมกบัรายงานกิจกรรมประจ า 
               ชุดวชิา (20 %) หากนกัศึกษาไม่เลือกท ากิจกรรม 20 % โปรดส่งมาท่ีสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร 
               และสหกรณ์  อาคารวชิาการ 3 ชั้น 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ     ชาย                                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ………………………ต าแหน่ง………………………………………เงินเดือน…………………….บาท 
    ต  าแหน่ง............................................................................... 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน  วชิาเอกส่งเสริมการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                                         การจดัการการผลิตพืช         การจดัการการผลิตสัตว ์
                                         ธุรกิจการเกษตร                   การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   
5. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน 
         ตอ้งการปรับวุฒิ                             น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
         ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้                   อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 
6. วฒิุการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
               ม.3                               ม. 6                        ปวช.                    ปวท.    
               ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อ่ืน (ระบุ………………………………………………………..) 
               อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………..…………………………………………)           
7. ชุดวชิาท่ีสอบผา่นแลว้ จ  านวน……...ชุดวชิา  และคงเหลือชุดวชิาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน………ชุดวชิา 
8. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวชิา 
9. ประสบการณ์ในการลงทะเบียนชุดวชิา  ชุดวชิา 91413 การพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร 

               เป็นคร้ังแรก        
               ลงทะเบียนทั้งสอบไล่และ สอบซ่อม มาแลว้รวม…………คร้ัง  
                                                                                                                                                                                (โปรดพลิก) 

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 91413 การพฒันากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร 
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 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาชุดวชิา  ชุดวชิา 91413 การพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร  

               
                                 รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ายแก่การเขา้ใจ) 

ควำมเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.แนวคิดเก่ียวกบักลุ่ม สถาบนัและองคก์รการเกษตร           
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งในการพฒันากลุ่มและ
องคก์รการเกษตร 

          

3.การพฒันากลุ่มและองคก์รการเกษตร           
4.พฤติกรรมบุคคล การส่ือสารในกลุ่มและองคก์ร
การเกษตร 

          

5.การบริหารกลุ่มและองคก์รการเกษตร           
6.การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่ม และองคก์รทาง 
การเกษตร 

          

7.กลุ่มอาชีพการเกษตร           
8.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน           
9.กลุ่มเยาวชนเกษตร           
10.กลุ่มสตรีเกษตร           
11.กลุ่มบริการต่อสาธารณะ และสงัคมในชุมชนเกษตร           
12.กลุ่มนิติบุคคลทางการเกษตร           
13.เครือข่ายกลุ่มและองคก์รการเกษตร           
14.การวิเคราะห์ การติดตามและประเมิน กลุ่มและ
เครือข่ายการเกษตร 

          

15.ปัญหา และทิศทางการพฒันากลุ่ม สถาบนัและองคก์ร 
เกษตรกร 

          

ควำมพงึพอใจในภำพรวม           
  

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 5 4 3 2 1 
1.การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั      
2.การน าความรู้ไปใชใ้นงานประจ า      
  หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนือ้หำ
....................................................................................................………………………………………………..…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            ขอขอบคุณในความร่วมมือ  


