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กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 91420 กำรวจิยักำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 

ภำคกำรศึกษำ 1/2565 

สำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ 

     
ค ำน ำ 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุง่ใหผู้เ้รยีนและนกัศึกษาไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเลา่

เรยีนครบวงจร   ต ัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิ้นไปแลว้  โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วน 

ทัง้การประเมนิก่อนเรียน  ระหว่างเรยีน  และประเมนิผลสุดทา้ย 

  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสุดทา้ย  จงึใหผู้เ้รยีนและนกัศึกษาท า

กจิกรรมภาคปฏบิตัิตามที่ก  าหนดใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนและนกัศึกษามคีวามสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรอืประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวชิาหรอืกลุม่เน้ือหากลุม่ใดกลุ่มหน่ึง 

2. ประยุกตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพือ่จดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงทีน่กัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรอืข ัน้ตอนที่แสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึง 

                          ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชงิสรา้งสรรค ์

 
นอกจากน้ีการท ากจิกรรมประจ าชดุวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ภาคการศึกษา   

และจากการวจิยัพบว่านกัศึกษาทีท่  ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านกัศึกษาทีไ่ม่ท  ากจิกรรม 

 
  คณะกรรมการบรหิารชดุวชิาวธิีการวจิยัทางส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร ขอใหน้กัศึกษาทกุท่านประสบ

ความส าเรจ็ในการศึกษาชดุวชิาน้ี  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 

 

 
                  คณะกรรมการบริหาร 

             ชดุวชิาการวจิยัการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบที่ตรงประเดน็ค าถาม   การครอบคลุมประเดน็หลกัที่ถาม  
ความถกูตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวทิยำลยัไม่บงัคบัใหน้ักศึกษำทกุคนตอ้งท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลอืกท าหรอืไมท่  ากไ็ด ้  โดยการประเมนิ
ปลายภาคส าหรบัชดุวชิาน้ี  แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีที่  1  นกัศึกษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาค  คิดรอ้ยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกจิกรรมรอ้ยละ 20  และคะแนนกจิกรรมจะน าไปใชท้ ัง้การประเมนิผลสอบไลแ่ละ
สอบซ่อม  นกัศึกษาที่มไิดส้่งกจิกรรมในการสอบไล่  จะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด  ้
 กรณีที่  2  นกัศึกษาไม่ท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมนิผลปลายภาค  นกัศึกษากลุม่ทีท่  ากจิกรรมและไมท่  ากจิกรรมจะตอ้งประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบฉบบั
เดยีวกนั  นกัศึกษากลุม่ที่ท  ากจิกรรมมคีะแนนเตม็ 80 คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มทีไ่มท่  ากจิกรรมจะมคีะแนนเตม็100  คะแนน  
ส าหรบันกัศึกษาที่ท  ากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชนสู์งสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของ

นกัศึกษาเพยีงอย่างเดียวมาเปรยีบเทยีบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนนส่วนทีม่ากกว่าไป
ใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 ตวัอย่ำงที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  70  ขอ้  (คิดเป็น 70  0.66666  
เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 70  0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะ
เลอืกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตวัอย่ำงที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกจิกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้  92  ขอ้  (คิดเป็น  92  0.66666  
เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 92  0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะ
เลอืกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1. กรอกขอ้มลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวชิา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดนิสอ  2Bลงใน

แบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตำมตวัอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอย่าใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท  าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรอืสูญ

หาย  ใหน้กัศึกษาเขยีนชี้แจงมาพรอ้มกบักจิกรรมทีส่่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไมต่อ้งถ่ายเอกสาร  เพราะ
เครื่องอ่านจะไมอ่่านเอกสารทีม่าจากเครื่องถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวิชำฉบบัจรงิไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากจิกรรมที่ท  าเสรจ็แลว้ไว ้  1 
ชดุ  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที่  30 ตุลาคม 2565 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
6. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลปิหรอืตน้ข ัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกจิกรรมทีส่่งไปมหาวทิยาลยัไว ้

 เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกจิกรรมทกุชิ้น  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกจิกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 

7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส  านกับรกิารการศึกษาไดร้บักจิกรรมทีน่กัศึกษาส่งไปแลว้หรอืยงั  

โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรอืโทรศพัทต์ดิต่อส านกับริการการศึกษาหมายเลข  

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 

 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชดุวชิา 

 
 

 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณีย ์

ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุี  11120 

(กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91420 การวจิยัการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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 รายงานแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื    
สว่นที่ 1   กำรสรุปเน้ือหำชดุวชิำหน่วยที่ 1- 15 
 เป็นการสรุปเน้ือหาชุดวชิาหน่วยที่ 1-15  นกัศึกษาจะตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืของตนเอง (หา้มพมิพ)์ ความยาวประมาณ
หน่วยละ 2-3 หนา้  
 คะแนน   รอ้ยละ 15  ของคะแนนทัง้หมด 
สว่นที่2 แสดงความคิดเหน็ว่า คุณธรรมและจรยิธรรมเกี่ยวขอ้งอย่างไรกบันกัวจิยั  

          คะแนน  รอ้ยละ 3  ของคะแนนทัง้หมด 

สว่นที่ 3  วเิครำะหค์วำมชดัเจนของเน้ือหำและควำมเป็นประโยชน์ของชดุวชิำ (ตามแบบประเมนิทีแ่นบมาพรอ้มน้ี)  
          คะแนน   รอ้ยละ  2  ของคะแนนทัง้หมด 

 

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบว่าได้จดัท ารายงานครบทัง้ 3 ส่วนแล้ว  
                  ส่งพร้อมกัน โดยส่วนที่ 3 ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้แนบแทรกมาในเล่มรายงาน  

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

   กจิกรรมประจ าชดุวชิา 91420  การวจิยัการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 
 
 

ภาคการศึกษาที่  1/2565 
 

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

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



 
รำยงำนสว่นที่ 2  

ช่ือนักศึกษำ………………………………………. 

แสดงควำมคดิเหน็ว่ำ คุณธรรมและจรยิธรรมเกีย่วขอ้งอย่ำงไรกบันักวจิยั  

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

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



 
 รำยงำนสว่นที่ 3  (สง่พรอ้มรำยงำนสว่นที่ 1 และ 2ไม่ตอ้งเขำ้เล่ม ใหแ้นบแทรกมำในเล่มรำยงำน) 

 

 

 

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

ทีอ่ยู…่………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั…………………………..โทร................................................ 

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

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แลว้ โปรดตอบแบบประเมนิฯ โดยเขยีนเครื่องหมายถูก    หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมัน์ที่ตอ้งการ  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     บรหิารธุรกจิสหกรณ ์

        การจดัการการผลติพชื             การจดัการการผลติสตัว ์

        ธุรกจิการเกษตร       การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

5. หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาในปจัจบุนั     4 ปี                  2 ปีต่อเน่ือง 

6. วตัถปุระสงคท์ีส่มคัรเรยีน  

 ตอ้งการปรบัวฒุ ิ   น าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 ตอ้งการเพิม่พูนความรู ้   อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................... 

7. วุฒกิารศึกษาทีใ่ชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 

      ม.3                   ม. 6                     ปวช.                ปวท.          

      ปวส.เกษตรกรรม    ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 

      อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 

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

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

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

11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบยีนชดุวชิา 91420 การวจิยัการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 

      เป็นคร ัง้แรก          ลงทะเบยีนท ัง้สอบไล ่สอบซ่อมและครัง้นี้  รวมท ัง้สิ้น…………ครัง้  

12. ประสบการณเ์ขา้รบัการสอนเสรมิชดุวชิาต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอน 

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

  เขา้รบัการสอนเสรมิ ณ ศูนยบ์รกิาร ฯ จงัหวดั         

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

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

                                                           CD/DVD ชุดวชิา.................................................................... 
 

แบบประเมินเน้ือหำเอกสำรกำรสอน 

ชดุวชิำ 91420 กำรวจิยักำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 

 



 

ตอนท่ี 2  ควำมคิดเหน็เกี่ยวกบัเน้ือหำชุดวชิำ  91420  กำรวิจยักำรสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตร 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในช่องทีท่่านเลอืก  โดยความหมายของตวัเลอืก คือ  

 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.แนวคิดและกระบวนการการวจิัยการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร           

2.การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม           

3.การออกแบบการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           

4.ข้อมูล ตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมุติฐาน           

5.เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 

          

6.ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง           

7.การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล           

8.การเขียนสรุปผล อภิปราย ขอ้เสนอแนะ และรายงานการวิจยั           

9.การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           

10.การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           

11.การวิจัยท้องถิ่นและภูมิปัญญา           

12.การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ าในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           

13.การวิจัยการตลาดและการผลิตเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร           

14.การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร           

15.การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร           

ควำมพงึพอใจในภำพรวม           

 

กำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั      

2. การน าความรูไ้ปใชใ้นงานประจ า      

 

ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ ส ำหรบักำรปรบัปรุงเน้ือหำ 

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

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

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

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

                               ขอขอบคณุในควำมร่วมมือ 


