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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91312 กำรจัดกำรระบบกำรเกษตรเชิงบูรณำกำร 

ภำคพิเศษ/2563 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ ์

 
ค ำน ำ 

 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่า
เรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน
ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษาท า
กิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ

เอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

  นอกจากนี ้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา 
และจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชากำรจัดกำรระบบกำรเกษตรเชิงบูรณำกำรขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างานสืบไป 
 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดย
การประเมนิปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที ่1 นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที ่2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงที่ 1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 
0.66666  เท่ากับ  46.67 คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค คือ 18 + 46.67 
เท่ากับ 64.67 คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้  70 X 0.83333  
เท่ากับ 58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 X 
0.66666 เท่ากับ 61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 
เท่ากับ 74.33 คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 X 0.83333 
เท่ากับ 76.67 คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงใน

แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญ

หาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะ
ไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้ว
ไว้ 1ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 15 กันยำยน 2564 
5. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

 
 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาหมายเลข  
0-2-504-7621หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

 
 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด   
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91312 กำรจัดกำรระบบกำรเกษตรเชิงบูรณำกำร  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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 ขอให้นักศึกษาท ารายงานที่ 1 และ 2 ต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือที่อ่ำนง่ำย ใน 
กระดาษ A 4 และน ำรำยงำนที่ 1 และ 2 มำเข้ำเล่มรวมกันและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่ก ำหนดให้ 
 คะแนนกิจกรรมทั้งหมด 20 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 รำยงำนที่ 1 กำรสรุปเนื้อหำชุดวิชำหน่วยที่ 1 – 15      
 ในการสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1- 15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาว
ประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า  
 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนทั้งหมด  
 รำยงำนที่ 2 แบบฝึกหัด 
 ถ้านักศึกษามีพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมการเกษตร จ านวน 1 ไร่ นักศึกษาอยากปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใด
เพราะเหตุใด นักศึกษาจะมีวิธีการบริหารจัดการพ้ืนที่นั้นอย่างไร โดยใช้หลักการหรือทฤษฎีในเอกสารการสอนเป็น
แนวทางในการท าแบบฝึกหัด และในฐานะที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีมีจิตส านึกควรจะมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมอะไร
เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมการเกษตร นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4 
 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3 ของคะแนนทั้งหมด 
 ใบประเมินผลเนื้อหำชุดวิชำ (เอกสารที่แนบมาท้ายนี้) 
       คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2 ของคะแนนทั้งหมด 
 

   

3. เนื้อหำกิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
ภาคพเิศษ/2563 

 
 ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………….. 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………………………………..   
 
 ที่อยู ่…………………………………………….…………………….………….. 
        ……………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท ์ (ถ้ามี)  ……………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
    ลงชื่อ       …………………………………………. 
     (………………………………………………..…) 
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วันที่ประเมิน............................................................ 

 
 
 

 
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………..…………….รหัส…………………………………………….. 
ท่ีอยู่……………………………………………...................................................อ าเภอ……………………..จังหวัด………………….. 

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

ค าชี้แจง   เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ  โดยเขียนเครื่องหมาย  √ ใน  หน้าข้อความ หรือใน
คอลัมน์ท่ีต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง และส่งมาพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ 
 โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อมลูลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
1. เพศ     ชาย                                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………..................................ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรท่ีสมัครเรียน        วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ ์

        การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร       การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน      4 ปี                   2 ปีต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรเข้าศึกษา 
               ม.3                               ม. 6                        ปวช.                    ปวท.                     
               ปวส.เกษตรกรรม                ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………..…) 
               อื่น ๆ(ระบ…ุ……………………………………………………..……………………..) 
8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพง์าน  ใช้อินเทอร์เน็ต   อื่นๆ (ระบุ...................)  
9. ชุดวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จ านวน…………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน……………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียนชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
               เป็นครั้งแรก                   ลงทะเบียนท้ังสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้  รวม…………ครั้ง  
 

แบบประเมินเนื้อหำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ 91312 กำรจัดกำรระบบ

กำรเกษตรเชิงบูรณำกำร 



7 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 91312 กำรจัดกำรระบบกำรเกษตรเชิงบูรณำกำร 

โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือก  โดยความหมายของตัวเลือก คือ  
 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 

 
รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็น
ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. แนวคิดระบบและเชิงบูรณาการ           
2. ระบบการเกษตร           
3. หลักการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ           
4. การจัดการระบบการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่           
5. การจัดการระบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
6. การจัดการระบบการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม           
7. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการผลิตการเกษตร           
8. การจัดการระบบการผลิตพืชเชิงบูรณาการ           
9. การจัดการระบบการผลิตสัตว์เชิงบูรณาการ           
10. การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงบูรณาการ           
11. การจัดการระบบการเกษตรแบบผสมผสาน           
12. การจัดการระบบการเกษตรในเขตพ้ืนที่เฉพาะ           
13. การส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการจัดระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ           
14. การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ           
15. การประเมินผลกระทบจากการจัดระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

 
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนื้อหำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 


