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กจิกรรมประจ าชุดวชิา 93459 การจัดการการผลติไม้ผลและผกัเชิงธุรกจิ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

สาขาวชิาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
     

ค าน า 
 

เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้ เรียนและนกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่า
เรียนครบวงจร   ตัง้แตก่่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว  โดยจดัระบบการประเมินครบ
สว่น ทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุท้าย 
การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาท า
กิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่ม 
หน่ึง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงที 
นกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใน 
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่
ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 93459 การจดัการการผลิตไมผ้ลและผกัเชิงธุรกิจ ขอใหน้กัศึกษา 
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
และการท างานสืบไป 
 

                                                                   คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวชิา 93459 การจดัการการผลิตไมผ้ลและผกัเชิงธุรกิจ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวทิยาลยัไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 

 กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี 2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย
ใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับ
นกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  70  ขอ้  (คิดเป็น  70 

X 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 70 X 0.83333  

เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 

 ตัวอย่างที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  92  ขอ้  (คิดเป็น  92 
X 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  

เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 92 X 0.83333  
เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 

  
 
 

 

 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวชิา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ย 
ดินสอ  2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีก 
ขาดหรือสูญหาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท า 
เสร็จแลว้ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการ 

การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไปมหาวทิยาลยั 
ไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้ 
หรือยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา หมายเลข  

0-2504-7621  หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  
0-2504-7191, 0-2504-7193  โทรสาร 0-2503-3546  โทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ 

(ตลอด 24 ชัว่โมง)  หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193 
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 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 93459 การจดัการการผลิตไมผ้ลและผกัเชิงธุรกิจ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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  งานท่ีก าหนดให้ท า ประกอบด้วยรายงาน 1 ฉบบั คือ 

1. การสรุปเนือ้หาชุดวิชาหน่วยที่ 1 – 15 
  เป็นการสรุปเนือ้หาชดุวิชาหนว่ยท่ี 1 – 15 นกัศกึษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ)์ 
 โดยมีความยาวประมาณ 3 หน้าต่อ 1 หน่วย รายงานควรเข้าเลม่และมีปก โดยใช้รูปแบบปกท่ีก าหนดให้  
(ในเอกสารหน้า 5)  คะแนน  คดิเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนทัง้หมด 

2. คุณธรรม จิรยธรรมของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการการผลิตควรมีเร่ืองอะไรบ้าง 
2.1 ผู้ผลิต 
2.2 ผู้ ค้า 
2.3 นกัวิชการสง่เสริมการเกษตร 
2.4 ผู้บริโภค 

 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนทัง้หมด 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

3. เนือ้หากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

 
กจิกรรมประจ ำชดุวชิำ 93459 การจดัการการผลติไม้ผลและผกัเชิงธุรกิจ 

ภาคการศกึษาท่ี 2/2563 
 

 ช่ือนกัศกึษา……………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศพัท์  (ถ้าม)ี  …………………………………………………. 
 

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏิบตัิจากผู้ประเมนิเป็นที่สดุ 
 
      ลงช่ือ…………………………………. 
            (…………………………………)  
    
 

 
  

  



วนัท่ีประเมิน............................................................ 
 

 
 
 

ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………...รหสันกัศกึษา……………………….……………….. 
ท่ีอยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….. 

**************************************** 
ค าชีแ้จง  เมื่อศกึษาชดุวิชานีแ้ล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี          หน้าข้อความ หรือในคอลมัน์ท่ีต้องการ

หรือ เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจริง แล้วสง่กลบัพร้อมกิจกรรมชดุวิชา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. เพศ      ชาย                  หญิง 
2. อายุ……………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียน         วิชาเอกสง่เสริมการเกษต  บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจดัการการผลิตพืช           การจดัการการผลิตสตัว์ 
        ธุรกิจการเกษตร    การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
5. หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีศกึษาในปัจจบุนั          4 ปี                2 ปีตอ่เน่ือง 
6. วตัถปุระสงค์ท่ีสมคัรเรียน  

 ต้องการปรับวฒิุ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 ต้องการเพ่ิมพนูความรู้   อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................... 

7. วฒิุการศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเข้าศกึษา 
      ม.3                       ม. 6                       ปวช.                   ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
      อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์      ไมใ่ช้      ใช้พิมพ์งาน      ใช้อินเทอร์เน็ต      อื่นๆ (ระบ.ุ...........) 
9. ชดุวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชดุวิชา และคงเหลือชดุวิชาท่ียงัไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชดุวิชา 
10. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชดุวิชา 
11. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียนชดุวิชา 93459 การจดัการการผลิตไม้ผลและผกัเชิงธุรกิจ 
      เป็นครัง้แรก             ลงทะเบียนทัง้สอบไล ่สอบซอ่มและครัง้นี ้ รวมทัง้สิน้…………ครัง้  
 

 

หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั  

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ 

 

ภาค 2/63 



ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาชดุวิชา  93459 การจดัการการผลิตไม้ผลและผกัเชิงธุรกิจ 
               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ           
2. การจดัการการผลิตล าไย           
3. การจดัการการผลิตทเุรียน           
4. การจดัการการผลิตมะมว่ง           
5. การจดัการการผลิตไม้ผลวงศ์ส้ม           
6. การจดัการการผลิตกล้วยและมะละกอ           
7. การจดัการการผลิตมงัคดุและเงาะ           
8. การจดัการการผลิตฝร่ังและชมพู่           
9. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการผลิตผกัเชิงธุรกิจ           
10.ธุรกิจเมลด็พนัธุ์ผกั           
11. การจดัการการผลิตผกัวงศ์พริกและมะเขือ           
12. การจดัการการผลิตผกัวงศ์แตง           
13. การจดัการการผลิตผกัวงศ์กะหล ่า           
14. การจดัการการผลิตผกัพืน้บ้านและพืชเคร่ืองเทศ           
15. การจดัการการผลิตเห็ด           
ความพงึพอใจในภาพรวม           

 
การน าความรูไ้ปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

หมายเหตุ: คะแนน 1= นอ้ยท่ีสุด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


