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ค ำน ำ 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเลา่

เรียนครบวงจร   ตัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรยีนเสร็จสิ้นไปแลว้  โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วน 

ทัง้การประเมนิก่อนเรยีน  ระหวา่งเรียน  และประเมนิผลสุดทา้ย 

  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสุดทา้ย  จงึใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาท า

กจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่  าหนดใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามคีวามสามารถ  ดงันี้ 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนท ัง้ชดุวชิาหรือกลุม่เนื้อหากลุม่ใดกลุม่หน่ึง 

2. ประยุกตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพือ่จดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่กัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือข ัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

                          ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชงิสรา้งสรรค ์

 
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชดุวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ภาคการศึกษา   

และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาทีไ่มท่  ากจิกรรม 

 
  คณะกรรมการบริหารชดุวชิาวธิีการวจิยัทางส่งเสรมิการเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทกุท่านประสบความส าเร็จใน

การศึกษาชดุวชิานี้  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 

 

 
                  คณะกรรมการบริหาร 

           ชดุวชิาการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร 

 

 

 

ปมก.002 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพจิารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็นหลกัที่ถาม  
ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวทิยำลยัไม่บงัคบัใหน้กัศึกษำทกุคนตอ้งท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลอืกท าหรือไม่ท าก็ได ้  โดยการประเมนิ
ปลายภาคส าหรบัชดุวชิานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีที ่ 1  นกัศึกษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาค  
คิดรอ้ยละ 80 และส่วนทีส่องจากคะแนนกจิกรรมรอ้ยละ 20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ ัง้การประเมนิผลสอบไลแ่ละสอบ
ซ่อม  นกัศึกษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรมในการสอบไล ่ จะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีที ่ 2  นกัศึกษาไมท่ ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมนิผลปลายภาค  นกัศึกษากลุม่ทีท่  ากจิกรรมและไมท่ ากจิกรรมจะตอ้งประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบฉบบั
เดยีวกนั  นกัศึกษากลุม่ทีท่  ากจิกรรมมคีะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุม่ทีไ่มท่  ากจิกรรมจะมคีะแนนเต็ม100  คะแนน  
ส าหรบันกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชนสู์งสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของ

นกัศึกษาเพยีงอย่างเดยีวมาเปรียบเทยีบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนนส่วนทีม่ากกวา่ไป
ใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 ตวัอยำ่งที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  70  ขอ้  (คิดเป็น 70  0.66666  
เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นกัศึกษาจะได ้ 70  0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะ
เลอืกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างที ่ 2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และทำข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92  
0.66666  เทา่กับ  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้  92  0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกใหน้ักศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
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1. การประเมนิผล 



      
      
  

 ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงันี้ 
1. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชดุวิชำฉบบัจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากจิกรรมทีท่  าเสร็จแลว้ไว ้  1 ชดุ  

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. หมดเขตการส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิาในวนัที ่ 30 เมษำยน  2565 
3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับรกิารการศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจ่าหนา้ซองดงันี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

5. ในกรณีทีส่่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลปิหรือตน้ข ัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกจิกรรมทีส่่งไปมหาวทิยาลยัไว ้

 เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกจิกรรมทกุชิ้น  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกจิกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 

6. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับรกิารการศึกษาไดร้บักจิกรรมทีน่กัศึกษาส่งไปแลว้หรอืยงั  

โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทต์ดิต่อส านกับรกิารการศึกษาหมายเลข  

0-2-504-7621หรอื โทรศพัทต์ดิต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  

E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
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2. การส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิา 

 

 

 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์

ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ี 11120 

(กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91414 การวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ)์ 

http://www.stou.ac.th/


      
 
 

 รายงานแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ    
สว่นที่ 1   กำรสรุปเน้ือหำชดุวชิำหน่วยท่ี 1- 15 
 เป็นการสรุปเนื้อหาชดุวชิาหน่วยที ่ 1-15  นกัศึกษาจะตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืของตนเอง (หา้มพมิพ)์ ความยาวประมาณ
หน่วยละ 2-3 หนา้  
 คะแนน   รอ้ยละ 15  ของคะแนนทัง้หมด 
สว่นที่2 แสดงความคิดเหน็วา่ คุณธรรมและจรยิธรรมเกี่ยวขอ้งอย่างไรกบันกัวจิยั 

          คะแนน  รอ้ยละ 3  ของคะแนนทัง้หมด 

สว่นที่ 3  วเิครำะหค์วำมชดัเจนของเน้ือหำและควำมเป็นประโยชน์ของชดุวิชำ (ตามแบบประเมนิทีแ่นบมาพรอ้มนี้ )  
          คะแนน   รอ้ยละ  2  ของคะแนนทัง้หมด 

 

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบว่าได้จัดทำรายงานครบทั้ง 3 ส่วนแล้ว  
                  ส่งพร้อมกัน โดยส่วนที่ 3 ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้แนบแทรกมาในเล่มรายงาน  

3. เนื้อหากจิกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

   กิจกรรมประจ าชดุวชิา 91414  การวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร 
 
 

ภาคการศึกษาที ่ 2/2564 
 

   ชื่อนกัศึกษา…………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

ทีอ่ยู่ ………………………………………………………….………… 
  ………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี  ………………………………………………………… 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ………………………………………… 
                    (……………………………………………)  
    
 



 
รำยงำนสว่นที่ 2  

ช่ือนกัศึกษำ………………………………………. 

แสดงควำมคิดเหน็ว่ำ คุณธรรมและจรยิธรรมเกี่ยวขอ้งอยำ่งไรกบันกัวิจยั 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 รำยงำนสว่นที่ 3  (สง่พรอ้มรำยงำนสว่นที่ 1และ 2ไม่ตอ้งเขำ้เลม่ ใหแ้นบแทรกมำในเลม่รำยงำน) 

 

 

 

ชื่อนกัศึกษา…………………………………………………………...รหสั……………………….……………….. 

ทีอ่ยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั…………………………..โทร................................................ 

**************************************** 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แลว้ โปรดตอบแบบประเมนิฯ โดยเขยีนเครื่องหมายถูก  ✓  หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมันท์ี่ตอ้งการ  หรือเติมขอ้ความใน

ช่องวา่งตามความเป็นจรงิ  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ในการส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิา  โดยพบัแบบประเมินฯ สอดมำในรำยงำนสว่นที่ 

1 และสว่นที่ 2 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

1. เพศ       ชาย           หญงิ 

2. อายุ……………..ปี 

3.อาชพี……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลกัสูตรทีส่มคัรเรยีน        วชิาเอกส่งเสรมิการเกษตร     บรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

        การจดัการการผลติพชื             การจดัการการผลติสตัว ์

        ธุรกจิการเกษตร       การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

5. หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีีศ่ึกษาในปจัจบุนั     4 ปี                  2 ปีต่อเนื่อง 

6. วตัถปุระสงคท์ีส่มคัรเรยีน  

 ตอ้งการปรบัวุฒ ิ   น าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 ตอ้งการเพิม่พูนความรู ้   อืน่ๆ (ระบ)ุ....................................................... 

7. วุฒกิารศึกษาทีใ่ชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 

      ม.3                   ม. 6                     ปวช.                ปวท.          

      ปวส.เกษตรกรรม    ปวส.อืน่ (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 

      อืน่ ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 

8.  ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์     ไมใ่ช ้     ใชพ้มิพง์าน      ใชอ้นิเทอรเ์น็ต     อืน่ๆ (ระบ.ุ...........) 

9. ชดุวชิาทีส่อบผ่านแลว้ จ านวน………ชดุวชิา  และคงเหลอืชดุวชิาทีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีน จ านวน………ชดุวชิา 

10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบยีน จ านวน…………….ชดุวชิา 

11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบยีนชดุวชิา 91414 การวจิยัการสง่เสรมิการเกษตร 

      เป็นครัง้แรก          ลงทะเบยีนท ัง้สอบไล ่สอบซ่อมและครัง้นี้  รวมท ัง้สิ้น…………ครัง้  

12. ประสบการณเ์ขา้รบัการสอนเสรมิชดุวชิาต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอน 

  ไมเ่คยเขา้รบัการสอนเสรมิ เพราะ.............................................................................................. 

  เขา้รบัการสอนเสรมิ ณ ศูนยบ์ริการ ฯ จงัหวดั         

            รบัการสอนเสรมิผ่านระบบทางไกล      อนิเทอรเ์น็ต  ชดุวชิา.............................................................. 

                                                           ดาวเทยีม ชดุวชิา................................................................... 

                                                           CD/DVD ชดุวชิา.................................................................... 
 

แบบประเมินเน้ือหำเอกสำรกำรสอน 

ชุดวิชำ 91414 กำรวจิยักำรสง่เสรมิกำรเกษตร 

 



 

ตอนที่ 2  ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัเน้ือหำชดุวชิำ  91414  กำรวจิยักำรสง่เสรมิกำรเกษตร 

โปรดใส่เครือ่งหมาย √ ลงในช่องทีท่่านเลอืก  โดยความหมายของตวัเลอืก คอื  

 1= นอ้ยทีสุ่ด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากทีสุ่ด 

 

รำยช่ือหน่วย 

ควำมชดัเจน 

(งำ่ยแกก่ำรเขำ้ใจ) 
ควำมเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

2.กระบวนการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

3.การก าหนดปญัหา วตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคดิการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

4.การทบทวนวรรณกรรมเพือ่การวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

5.การออกแบบและเสนอโครงการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

6.ขอ้มลูและเครือ่งมอืการวจิยัการส่งเสรมิการเกษตร           

7.ประชากร กลุม่ตวัอย่าง และการเก็บรวบรวมขอ้มลู           

8.การวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู           

9.การเผยแพร่งานวจิยัและการน าผลการวจิยัไปใชเ้พือ่การส่งเสรมิการเกษตร           

10.การวจิยัเชงิส ารวจในงานส่งเสรมิการเกษตร           

11.การวจิยัเชงิทดลองในงานส่งเสรมิการเกษตร           

12.การวจิยัเชงิคณุภาพในงานส่งเสรมิการเกษตร           

13.การวจิยัการถ่ายทอดวทิยาการ           

14.การวจิยัการผลติและการตลาดเพือ่การส่งเสรมิการเกษตร           

15.การวจิยัทอ้งถิน่และการวจิยัเพือ่พฒันางานประจ าในงานส่งเสรมิการเกษตร           

ควำมพงึพอใจในภำพรวม           

 

กำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั      

2. การน าความรูไ้ปใชใ้นงานประจ า      

 

ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ ส ำหรบักำรปรบัปรุงเน้ือหำ 

 ....................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                               ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 


