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กิจกรรมประจำชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร5ม 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร5และสหกรณ5 

     

คำนำ 

 

  เน่ืองด)วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ:งให)ผู)เรียนและนักศึกษาได)มีส:วนร:วมในกระบวนการ

ศึกษาเล:าเรียนครบวงจร   ต้ังแต:ก:อนเรียน  ระหว:างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จส้ินไปแล)ว  โดยจัดระบบการ

ประเมินครบส:วน ท้ังการประเมินก:อนเรียน  ระหว:างเรียน  และประเมินผลสุดท)าย 

  การประเมินกิจกรรม  เปMนส:วนหน่ึงของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท)าย  จึงให)ผู)เรียนและ

นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีกำหนดให)โดยมีวัตถุประสงคTเพ่ือให)ผู)เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนท้ังชุดวิชาหรือกลุ:มเน้ือหากลุ:มใดกลุ:มหน่ึง 

2. ประยุกตTความรู)จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดทำโครงการพัฒนางานอย:างใดอย:างหน่ึงท่ี 

นักศึกษาทำ 

3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีแสดงไว)ในหน:วยใด 

หน:วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะหT  นำเสนอข)อมูลและความคิดในเชิงสร)างสรรคT 

นอกจากน้ีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให)นักศึกษาได)ศึกษาเอกสารการสอนต้ังแต:ต)นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว:านักศึกษาท่ีทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ:านในปลายภาคมากกว:านักศึกษาท่ีไม:ทำ

กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตรขอให)นักศึกษาทุก

ท:านประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี และสามารถนำความรู)ไปเปMนประโยชนTต:อการดำเนินชีวิตและการ

ทำงานสืบไป 

 

                                                                         คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

    90201 การจัดการฟารTม 

ธันวาคม  2564 
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 เกณฑTการให)คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นคำถาม   การครอบคลุมประเด็น

หลักท่ีถาม  ความถูกต)องของคำตอบ  ความชัดเจนของการนำเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

 มหาวิทยาลัยไมLบังคับใหPนักศึกษาทุกคนตPองทำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกทำหรือไม:ทำก็ได)  โดย

การประเมินปลายภาคสำหรับชุดวิชาน้ี  แบ:งออกเปMน  2 กรณี 

 กรณีท่ี  1  นักศึกษาทำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ:งคะแนนออกเปMน  2  ส:วน  ส:วนแรกจากคะแนน

สอบปลายภาคคิดร)อยละ  80  และส:วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร)อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะนำไปใช)ท้ัง

การประเมินผลสอบไล:และสอบซ:อม  นักศึกษาท่ีมิได)ส:งกิจกรรมในการสอบไล:จะส:งกิจกรรมเพ่ือเปMนคะแนนกิจกรรม

ในการสอบซ:อมไม:ได) 

 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไมLทำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย:างเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ:มท่ีทำกิจกรรมและไม:ทำกิจกรรมจะต)องประเมินผลโดยใช)

ข)อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ:มท่ีทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส:วนนักศึกษากลุ:มท่ีไม:ทำกิจกรรมจะมี

คะแนนเต็ม  100  คะแนน  สำหรับนักศึกษาท่ีทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให)นักศึกษาได)ประโยชนTสูงสุด  

โดยการนำคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย:างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ

คะแนนกิจกรรม แล)วนำคะแนนส:วนท่ีมากกว:าไปใช)ในการตัดสินผลการสอบให)กับนักศึกษา  ดังตัวอย:างต:อไปน้ี 

 ตัวอยLางท่ี  1  นักศึกษาได)คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และทำข)อสอบได)  70  ข)อ  (คิดเปMน  70 X 

0.66666  เท:ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได)คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  

เท:ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย:างเดียว  นักศึกษาจะได)  70 X 0.83333  

เท:ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให)นักศึกษาได)คะแนน  64.67  คะแนน 

 ตัวอยLางท่ี  2  นักศึกษาได)คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และทำข)อสอบได)  92  ข)อ  (คิดเปMน  92 X 

0.66666  เท:ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได)คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  

เท:ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย:างเดียว  นักศึกษาจะได)  92 X 0.83333  

เท:ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให)นักศึกษาได)  76.67  คะแนน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประเมินผล 
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  ให)นักศึกษาดำเนินการดังน้ี 

1. ให)นักศึกษาส:งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสำเนากิจกรรมท่ีทำ

เสร็จแลPวไวP  1 ชุด  ไว)เปMนหลักฐาน 

2. หมดเขตการส:งกิจกรรมประจำชุดวิชาในวันท่ี 15 กันยายน 2565 

3. ให)จัดทำหน)าปกกิจกรรมให)มีข)อความตามตัวอย:างท่ีแนบมา 

4. ส:งกิจกรรมท่ีทำเสร็จเรียบรPอยแลPวพร)อมด)วยตนเอง  ณ  สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส:งทางไปรษณียTลงทะเบียน  โดยจ:าหน)าซองดังน้ี 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

ในกรณีท่ีส:งทางไปรษณียTให)เก็บสลิปหรือต)นข้ัวการส:ง  และถ:ายเอกสารกิจกรรมท่ีส:งไปมหาวิทยาลัยไว) 

เปMนหลักฐาน  ในการส:งกิจกรรมทุกช้ิน  นักศึกษาจะต)องจัดทำหน)าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส:งมาด)วย) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว:าสำนักบริการการศึกษาได)รับกิจกรรมท่ีนักศึกษาส:งไปแล)ว 

หรือยัง โดยโทรศัพทTสอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพทTติดต:อสำนักบริการการศึกษาหมายเลข  

0-2-504-7621หรือ โทรศัพทTติดต:อศูนยTสารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสLงกิจกรรมประจำชุดวิชา 

 

 

 

ศูนยTบริการการสอนทางไปรษณียT 

สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจำชุดวิชา 90201 การจัดการฟารTม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตรTและสหกรณT) 
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‘มะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห:’ 

 

ขPอมูลท่ัวไป 

สวนมะนาวโห:ลุงศิริ แหล:งท:องเท่ียวเชิงเกษตร ปลูกมะม:วงหาวมะนาวโห: บนพ้ืนท่ีกว:า 40 ไร: ท่ี

ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลิตและจำหน:าย ผลิตภัณฑTแปรรูปจากผลมะม:วง

หาวมะนาวโห: อีกท้ังจำหน:ายผลสดและต)นพันธุTมะม:วงหาวมะนาวโห: ซ่ึงสวนมะนาวโห:ลุงศิริ เปMนธุรกิจหน่ึง

ของบริษัท มะพร)าวไทยออรTแกนิค จำกัด 

การทำเกษตรของสวนมะนาวโห:ลุงศิริ ได)รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับพืช (GAP พืช) จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณT สินค)า

แปรรูปจากมะม:วงหาวมะนาวโห:ของสวนมะนาวโห:ลุงศิริ มีความหลากหลายให)ลูกค)าได)เลือกซ้ือและมี

กิจกรรมการท:องเท่ียวเชิงเกษตรหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีสวนมะม:วงหาวมะนาวโห:ท่ีจัดให)

นักท:องเท่ียวเข)าชมน้ัน ก็จะมีแผ:นป�ายความรู)ต:างๆ เก่ียวกับมะม:วงหาวมะนาวโห: ให)นักท:องเท่ียวและผู)ท่ี

สนใจได)ศึกษาหาความรู)กันอีกด)วย 

 

สวนมะนาวโหLลุงศิริ อัมพวา 

คุณลุงศิริ เจริญช:าง เคยป�วยหนักเปMนโรคถุงลมโป�งพองจากการสูบบุหร่ีต:อเน่ืองถึง 40 ป� กลับ

อาการดีข้ึนอย:างน:าแปลกใจเพราะกินมะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห: ครอบครัวเจริญช:างจึงตัดสินใจนำผลไม)น้ี

มาปลูกเปMนสวนบนพ้ืนท่ีกว:า 40 ไร: ในตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคุณ

ทสมT เจริญช:าง ลูกชายคนเล็กของครอบครัวเปMนผู)ดูแลธุรกิจน้ี 

การปลูกสมุนไพรรักษาโรคให)พ:อ กลายเปMนธุรกิจครบวงจรของเกษตรกรยุคใหม: ท่ีท้ังปลูก แปรรูป

เปMนสินค)าสารพัดกว:า 30 รายการ ไปจนถึงเป�ดเปMนศูนยTการเรียนรู) คาเฟ� และแหล:งท:องเท่ียวใหม:ของอัมพวา 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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แปลกแตLดี 

ผลของมะม:วงไม: รู)หาว มะนาวไม:รู)โห: หรือ ‘หนามแดง’ สามารถแก)เจ็บคอได) ช:วยบรรเทา

โรคเบาหวาน โรคความดัน และสารพันโรคของเพ่ือนๆ ด)วย คุณลุงศิริ เจริญช:าง และคุณทสมT เจริญช:าง จึง

หันมาทำสวนมะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห: อย:างจริงจังท้ังในสมุทรสงคราม กลุ:มลูกค)าคือผู)ใหญ:ท่ีต)องการ

รักษาสุขภาพ เห็นว:าพืชชนิดน้ีเปMนยา คุณทสมTอธิบายคร:าวๆ ว:า ทุกส:วนประกอบของมะม:วงไม:รู)หาว มะนาว

ไม:รู)โห: ต้ังแต:รากจรดใบมีสรรพคุณบำรุงร:างกาย คนไทยมองว:าเปMนสมุนไพรมีประโยชนT แต:รสชาติเปร้ียวฝาด

แบบน้ีไม:ใช:ของอร:อย ไม:จำเปMนก็ไม:อยากกิน ตอนแรกสวนมะนาวโห:ลุงศิริจึงมีคนมาเย่ียมไม:มาก มาซ้ือผล 

ซ้ือน้ำ หรือซ้ือต)นไม)ไปปลูกคร้ังเดียวแล)วไม:กลับมาอีก จะทำยังไงให)ผลไม)ในวรรณคดีน้ีน:าสนใจข้ึน และทำให)

คนอยากกลับมาท่ีสวนบ:อยๆ 

 

หัวการคPา 

เคล็ดลับแปลงโฉมสวนมะนาวโห:ลุงศิริแตกต:างจากสวนอ่ืนๆ คือ ‘การคิดแบบพ:อค)า’ 

แต:เดิมครอบครัวของคุณทสมTไม:ได)อยู:ในวงการเกษตรกรรม พ:อแม:และพ่ีน)อง 7 คน ล)วนทำธุรกิจ 

เขาซึมซับการทำธุรกิจต้ังแต:เด็กๆ และเรียนปริญญาโท ด)านการบริหาร จึงมองเห็นมูลค:าว:าสวนน้ีพัฒนาเปMน

แหล:งท:องเท่ียวชุมชนได) 

“แต:ก:อนเวลาคนนึกถึงสมุทรสงคราม ต)องคิดถึงมะพร)าวอ:อน ล้ินจ่ี ส)มโอขาวใหญ: ทุกวันน้ีก็เร่ิม

คิดถึงมะนาวโห:กันบ)างแล)ว” เจ)าของสวนเอ:ยอย:างภูมิใจ 

“อาจารยTท่ีปรึกษา ป.โท เราชอบเร่ืองท:องเท่ียวชุมชน เราเลยเล:าเร่ืองสวนมะนาวโห:ให)ฟ�งว:ามัน

พัฒนาเปMนท่ีเท่ียวได)ไหม อาจารยTก็ช:วยแนะนำ ให)เราวางแผนการสร)างท่ีเท่ียวว:าต)องมีอะไรบ)าง พอไป

นำเสนอ เปMนจังหวะท่ียุคทีวีเร่ิมเปล่ียนเปMนดิจิทัล ส่ือเพ่ิมมากข้ึนทุกช:องทาง และกระแสรักสุขภาพก็มาพอดี 

เราเลยต:อยอดทำจริงในขณะท่ีสถานท่ีพร)อมแล)ว”  

คุณทสมTเท)าความถึงจุดเร่ิมต)นการทำแบรนด้ิงเม่ือราว 7 ป�ท่ีแล)ว เขาค:อยๆ สร)างร)านศิริสมปอง ร)าน

สินค)าหน)าสวนท่ีดึงดูดลูกค)าให)ชิมผลิตภัณฑTแปรรูปต:างๆ แล)วซ้ือของฝากหรือของขวัญกลับบ)าน 

“ถ)าเปMนท่ีเท่ียวอย:างเดียว เราไม:ได)เก็บค:าเข)าชม ก็ไม:ได)อะไรจากตรงน้ันเลย ดังน้ัน จากท่ีขายน้ำค้ัน

กันบ)านๆ ต)องสร)างผลิตภัณฑTท:องเท่ียวจริงจังให)เกิดรายได) เลยพยายามใส:ลูกเล:นอะไรหลายๆ อย:าง วันน้ันท่ี

พ:อแม:ทำ เขาตีโจทยTว:ามะนาวโห:คือยา เพราะฉะน้ัน ตำแหน:งการตลาดคือผู)ใหญ:วัย 60-70 ข้ึนไป แล)ว

ครอบครัวท่ีมากับเขา รุ:นลูกรุ:นหลานล:ะ 

“วัยสัก 30 เปMนวัยท่ีชอบช)อปป��ง เราก็เลยใส:ไอเดียว:าทำสินค)าคู:ครัวสิ ไปเดินตามท)องตลาด 

ซูเปอรTมารTเก็ตต:างๆ เห็นทุกช้ันมีน้ำพริก มีแยม เลยทำน้ำพริก ทำแยมออกมา เพราะคิดว:าคนท่ีชอบซ้ือของก็

จะซ้ือฝากเพ่ือน ฝากพนักงานท่ีออฟฟ�ศ ตอบโจทยTกลุ:มวัยทำงานถึงวัยกลางคน ส:วนวัยรุ:นไม:อินสินค)าแปรรูป 

ชอบน่ังร)านกาแฟตอนกลางวันรอไปอัมพวาตอนเย็นๆ ก็มีคาเฟ�ให)น่ังถ:ายรูป 

“พ:อ แม: พ่ี น)อง ขายได)หมดแล)ว แล)ววัยเด็กล:ะขายอะไร ก็แปรรูปเปMนเยลล่ี เปMนไอศครีม ก็ขายได) 

เราเรียนรู)จากป�ญหา ถ)ามันกินยาก มันไม:อร:อย ทำให)มันอร:อยสิ ให)เขาอยากกิน ใส:ให)ครบ เติมจุดท่ีบกพร:อง 



 7                                                                                                                                                                    
 

พูดง:ายๆ ภาษาชาวบ)านคือได)ตังคTจากเขาทุกคน มันไม:ง:ายเลยท่ีจะทำให)คนเข)ามาและซ้ือของเรา ในเม่ือ

ลูกค)ามาหน)าบ)านแล)ว เราต)องตอบโจทยTทุกเพศทุกวัย” 

คุณทสมTเปล่ียนภาพลักษณTสมุนไพรโบราณเปMนเบอรTร่ีชนิดหน่ึงท่ีพลิกแพลงทำอาหารได)สารพัด จาก

น้ำผลไม)หรือผลไม)แช:อ่ิมง:ายๆ ทุกวันน้ีเขามีนักวิทยาศาสตรTอาหารมาช:วยออกแบบของอร:อยซับซ)อน ท้ังแยม 

น้ำพริก น้ำไซเดอรT ชา ผลไม)กวน ผลไม)ลอยแก)ว ผลไม)สามรส เยลล่ี และไอศครีมเชอรTเบต ผลไม)ในนิทานจึง

ดึงดูดผู)คนหลากหลายข้ึนทุกที ต้ังแต:ผู)ใหญ:ท่ีเข)ามาซ้ือสุขภาพจนถึงลูกค)าตัวน)อย 

 

สรPางสวนสนุก 

เป�าหมายของสวนมะนาวโห:ลุงศิริคือการทำให)ลูกค)ากลับมาเย่ียมซ้ำแล)วซ้ำเล:า ดังน้ัน ท่ีน่ีจึงต)อง

เปล่ียนแปลงขยับขยายตลอด ทุก 2-3 เดือน จะมีสินค)ามะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห: ใหม:ๆ มาวางขายเสมอ 

ท้ังในร)านศิริสมปองและคาเฟ�ริมน้ำแม:กลองท่ีหมุนเวียนเมนูตามฤดูกาล เช:น เอาผลสุกไปป��นเปMนซอสผัด

เปร้ียวหวาน เอาผลดิบต)มกับปลาทูเปMนปลาทูต)มมะนาวโห: ขายความเปMนสมุทรสงคราม 

คุณทสมTใส:ใจตกแต:งสวนและจัดมุมถ:ายรูปใหม:ตลอด จะเข)ามาช:วงต)นป�เพ่ือชมสวนดอกไม)สีขาว 

หรือชมผลเล็กๆ ท่ีดกเต็มต)น ตลอดกลางป�ถึงปลายป�ก็มีกิจกรรมให)ทำเสมอ ต้ังแต:เรียนรู)การเกษตร ย)อมผ)า

มัดย)อมสีชมพูด)วยน้ำมะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห:  

นอกจากผู)เย่ียมชมขาจร กลุ:มเป�าหมายในวันธรรมดาของสวนน้ีคือเด็กนักเรียนนักศึกษา ตลอดจน

กลุ:มผู)สนใจธุรกิจและแนวคิดการทำเกษตรท่ีต)องการเวิรTกช็อป หรือพูดคุยแลกเปล่ียนความรู) 

ผู)ประกอบการรุ:นใหม:แย)มโครงการในอนาคตว:าอยากร:วมมือกับพ่ีสาว ต:อยอดผลไม)น้ีเปMนไวนTเพ่ือ

สุขภาพ เคร่ืองสำอาง ไปจนถึงสปามาสTกหน)า ทำให)ทุกองคTประกอบของต)นมะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห: ได)

นำมาใช)อย:างคุ)มค:าและไม:มีส:วนไหนต)องท้ิงเลย 

 

ธุรกิจครอบครัว 

การสร)างธุรกิจจากสวนสมุนไพรของพ:อแม: คือมีกลุ:มผู)ใหญ:ท่ีรักอาหารสุขภาพสนับสนุนเต็มท่ี แม)

ราคาสินค)าบางอย:างสูงกว:าของเมืองนอก แต:ผู)ใหญ:หลายคนก็อยากสนับสนุนสินค)าคนไทยรุ:นใหม: แถมบาง

คนยังพาลูกหลานมาพูดคุย ให)คุณทสมTช:วยสอนเร่ืองงานให) ดูแลกันหลายรูปแบบเหมือนครอบครัว 

อาณาจักรหนามแดงน้ีจึงขยายตัวอย:างอบอุ:นและเต็มไปด)วยกำลังใจ 

 

ใสLใจ จึงเติบโต 

แม)จะมีสวนหลายสวนท่ีปลูกผลไม)ชนิดเดียวกัน แต:สวนมะนาวโห:ลุงศิริโดดเด:นด)วยโมเดลท่ีไม:

เหมือนใคร เพราะเจ)าของไม:ยอมหยุดน่ิงอยู:กับท่ี 

“พ่ีท่ีรู)จักคนหน่ึงเคยบอกเราว:าอยู:ท่ีน่ีเราเปMนเจ)าของ แต:อยากให)คิดว:าเราเปMนลูกค)า แล)วเราจะมอง

ในจุดท่ีเจ)าของมองไม:เห็น ต)องตรวจสอบผลตอบรับและหาทางแก)โจทยTด)วยประสบการณTทุกวัน ต้ังแต:

กระจกมีคราบฝุ�นไหม ตู)เย็นมีคราบดำม้ัย”  
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ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ภัทรียา พัวพงศกร และธีรพันธT ลีลาวรรณสุข. ดินแดนมะม:วงไม:รู)หาว มะนาวไม:รู)โห:. สืบค)นจาก

https://readthecloud.co/sirisompong-carissa-carandas/ (สืบค)นเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564) 

 

1. ให)นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาสวนมะนาวโห:ลุงศิริ แล)วตอบคำถามต:อไปน้ีทุกข)อ โดยเขียนด)วยลายมือตนเอง (85 

คะแนน) 

1.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรTท่ีประยุกตTใช)ในการจัดการฟารTมสามารถนำมาประยุกตTใช)ในธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิ

ริได)อย:างไรบ)าง จงอธิบาย (10 คะแนน) 

1.2 ให)นักศึกษาวิเคราะหTสภาวะแวดล)อมท่ีส:งผลต:อธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริ (10 คะแนน) 

1.3 ให)นักศึกษาอธิบายรูปแบบธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริ (รูปแบบบุคคลธรรมดาหรือแบบนิติบุคคล) และ

รูปแบบดังกล:าวมีข)อดีและข)อเสียอย:างไร (5 คะแนน) 

1.4 หากธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริต)องการวางแผนงบประมาณของฟารTม โดยจำแนกตามความสมบูรณTของ

แผนงบประมาณจะสามารถวางแผนได)ก่ีประเภท อะไรบ)าง จงอธิบาย (5 คะแนน) 

1.5 หากธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริต)องการขอสินเช่ือเกษตร จะสามารถขอสินเช่ือเกษตรได)จากแหล:งใดบ)าง 

(10 คะแนน) 

1.6 หากธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริ ซ้ือเคร่ืองตัดหญ)ามาในราคา 90,000 บาท มีอายุการใช)งาน 4 ป� และเม่ือ

หมดสภาพจะมีมูลค:าซากท่ีสามารถขายได)ในราคา 500 บาท จงคำนวณหาค:าเส่ือมราคาโดย (1) วิธีเส)นตรง (2) วิธี

อัตราสองเท:าของอัตราเส)นตรง (10 คะแนน) 

1.7 ธุรกิจสวนมะนาวโห:ลุงศิริ ได)รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร

ท่ีดีสำหรับพืช (GAP พืช) จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณT ในการได)รับการรับรองมาตรฐาน

ดังกล:าวจะต)องมีแนวทางการปฏิบัติอย:างไร จงอธิบาย (5 คะแนน) 

1.8 สมมติว:าในการผลิตมะนาวโห: 1 ไร: มีต)นทุนผันแปรรวม 10,000 บาท ต)นทุนคงท่ีรวม 2,000 บาท ได)

ผลผลิต 800 กิโลกรัม เม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนเปMน 1,000 กิโลกรัม ต)นทุนผันแปรรวมได)เพ่ิมข้ึนเปMน 12,000 บาท 

จงคำนวณหาต)นทุนผันแปรเฉล่ีย ต)นทุนคงท่ีเฉล่ีย ต)นทุนการผลิตรวมเฉล่ีย และต)นทุนเพ่ิม (10 คะแนน) 

1.9 ให)นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว:าในการจัดการป�จจัยการผลิตของสวนมะนาวโห:มีข)อควรพิจารณา

อะไรบ)าง จงอธิบาย (10 คะแนน) 

1.10 แนวคิดด)านการจัดการการตลาด ประกอบด)วย 5 แนวคิด คือ 1) แนวคิดท่ีมุ:งการผลิต 2) แนวคิดท่ีมุ:ง

ตัวผลิตภัณฑT 3) แนวคิดท่ีมุ:งการขาย 4) แนวคิดท่ีมุ:งการตลาด 5) แนวคิดท่ีมุ:งการตลาดและสังคม ธุรกิจสวนมะนาว

โห:ลุงศิริมีแนวคิดใดในการจัดการการตลาด เพราะเหตุใด จงอธิบาย (10 คะแนน) 
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บริษัท ทำฟาร5มสบายใจ จำกัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 
      (หน:วย: พันบาท) 

 สินทรัพย5 

  สินทรัพยTหมุนเวียน                           

      เงินสด                                    5,000 

      ลูกหน้ีการค)า                            1,500 

      สินค)าคงเหลือ                           2,000 

       รวม สินทรัพยTหมุนเวียน              8,500   

  สินทรัพยTไม:หมุนเวียน 

     ท่ีดิน โรงเรือน และอุปกรณT          14,000 

      รวม สินทรัพยTไม:หมุนเวียน          14,000 

 

 

 

  รวมสินทรัพย5                           22,500 

 หน้ีสินและสLวนของผูPถือหุPน 

  หน้ีสินหมุนเวียน 

       เจ)าหน้ีการค)า                          3,000 

       ต๋ัวเงินจ:าย                              2,000 

      รวม หน้ีสินหมุนเวียน                  5,000  

  หน้ีสินไม:หมุนเวียน 

      หุ)นกู)                                      5,500 

           รวม หน้ีสิน                     10,500 

   ส:วนของเจ)าของ 

      เงินทุนสำรอง                          10,000 

      กำไรสะสม                                 (1) 

      รวม สLวนของเจPาของ                  (2) 

  รวม หน้ีสินและสLวนของเจPาของ         (3) 

 
2. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ทำฟารTมสบายใจ จำกัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 จงตอบคำถามต:อไปน้ี 

(15 คะแนน) 

 2.1 จงคำนวณหา (1) กำไรสะสม (2) รวมส:วนของเจ)าของ (3) รวมหน้ีสินและส:วนของเจ)าของ (5 คะแนน) 

2.2 จงวิเคราะหTอัตราส:วน ดังต:อไปน้ี (10 คะแนน) 

        1) อัตราส:วนทุนหมุนเวียน 

2) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 

        3) อัตราส:วนหน้ีสินต:อสินทรัพยTรวม 

        4) อัตราส:วนหน้ีสินต:อส:วนของเจ)าของ 

 

3. ให)นักศึกษาสรุปสาระสำคัญของเน้ือหาหน:วยท่ี 13 และ 14 (รวม 2 หน:วย) ให)มีความยาวประมาณหน:วยละ 3 -5 

หน)ากระดาษ A4 โดยเขียนด)วยลายมือตนเองท่ีสามารถอ:านได)ง:าย (หน:วยละ 10 คะแนน) 

(คะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชาคิดเปMนร)อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาค) 
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หมดเขตการสLงกิจกรรมประจำชุดวิชาในวันท่ี 15 กันยายน 2565 

ปกรายงาน 
 

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร8ม 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

                ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
 

  รหัสประจำตัวนักศึกษา   

 

  ที่อยูN………………………………………………………….…….............................. 

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

  โทรศัพท8  (ถSามี)  …………………………………………………......................... 

      ขSาพเจSาขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูSประเมินเป[นที่สุด 

      ลงชื่อ………………………………….   

                                   (…………………………………)   

      วันที่.............เดือน...............พ.ศ.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11                                                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

ที่อยู)  อำเภอ………………………….…จังหวัด…………………………………….. ป6ที่สมัครเข<าศึกษา.............................................. 

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

คำชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล<ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย üที่     หน<าข<อความ หรือในคอลัมนQที่ต<องการ หรือเติม    
ข<อความในช)องว)างตามความเปRนจริง แล<วส)งกลับพร<อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชา 

 

ตอนท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 

1. เพศ        ชาย                                  หญิง  2.  อายุ ............................ ป6 

3. อาชีพ 

      รับราชการ       พนักงานรัฐวิสาหกิจ    

       พนักงานบริษัท       ค<าขาย          

ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ.................................................... 

 ทำฟารQม ระบุประเภทฟารQม  ..............................................      อื่นๆ ระบุ...................................................................... 

4. ท)านเปRนนักศึกษาในหลักสูตร 

  £ ธุรกิจการเกษตร         £  การจัดการการผลิตพืช         £ การจัดการการผลิตสัตวQ        £ ส)งเสริมการเกษตร 

            £ บริหารธุรกิจสหกรณQ    £ การจัดการทรัพยากรป_าไม<และสิ่งแวดล<อม      

            £ หลักสูตรของสาขาวิชาอื่น ระบุ.................................................................................... 

5. วัตถุประสงคQที่สมัครเรียน  

£ ต<องการปรับวุฒิ  £ นำความรู<ไปใช<ในชีวิตประจำวัน 

£ ต<องการเพิ่มพูนความรู<  £ อื่นๆ ระบุ....................................................... 

6. วุฒิการศึกษาที่ใช<ในการสมัครเข<าศึกษา 

     ม.3        ม.6/ปวช.       ปวส./ปวท.เกษตรกรรม        ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ          ปวส./ปวท.อื่น ระบุ..................      

     ปริญญาตรีด<านการเกษตร             ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรีอื่น ระบุ ............................................... 

7.  ความสามารถในการใช<คอมพวิเตอรQ          ไม)ใช<           ใช<พิมพQงาน         ใช<อินเทอรQเน็ต          อื่นๆ ระบุ........................ 

8. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 90201 การจัดการฟารQม 

     เปRนครั้งแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล) สอบซ)อมและครัง้นี้  รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  

9. ประสบการณQเข<ารับการสอนเสริมชุดวิชาต)างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปlดสอน 

 ไม)เคยเข<ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 

 เข<ารับการสอนเสริม       มีประโยชนQ            น<อย          ปานกลาง        มาก  

 

 

หมายเหต ุ ส*งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร7อมกันโดยไม*ต7องเข7าเล*มรวมกัน 

 

 

 

แบบประเมนิเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร5ม 

 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับชุดวิชา 90201 การจัดการฟารDม 

 

รายชื่อหน*วย 

ความเหมาะสม 

ของเนื้อหา 

ความชัดเจน 

ง*ายแก*การเข7าใจ 

ความเปEนประโยชนF 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟารQม                

2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรQที่ประยุกตQใช<ในการจัดการฟารQม                

3. สภาวะแวดล<อมที่ส)งผลต)อธุรกิจฟารQม                

4. การเริ่มกิจการฟารQม                

5. การวางแผนฟารQม                

6. การจัดการสินเชื่อเกษตรของฟารQม                

7. การบันทึกกิจการฟารQมและการประเมินมูลค)าทรัพยQสิน

ฟารQม 

               

8. การวิเคราะหQผลการทำฟารQม                

9. ต<นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟารQม                

10. การจัดการปoจจัยการผลิตฟารQม                

11. การจัดการฟารQมที่ดี มาตรฐาน และการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารQม 

               

12. การจัดการตลาดผลิตผลฟารQม                

13. การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจฟารQม                

14. นโยบาย ยุทธศาสตรQ แผน และมาตรการพัฒนาการ

เกษตรของภาครัฐที่เกี่ยวข<องกบัธุรกิจฟารQม 

               

15. การส)งเสริมการจัดการฟารQมและกรณีตัวอย)างการ

จัดการฟารQม 

               

ความพึงพอใจในภาพรวม                

  

การนำความรู7ไปใช7 5 4 3 2 1 

1. การนำความรู<ไปใช<ในชีวิตประจำวัน      

2. การนำความรู<ไปใช<ในงานประจำ      

หมายเหตุ: คะแนน 5= มากท่ีสุด   4= มาก   3= ปานกลาง   2= น)อย   1= น)อยท่ีสุด         
 

ข*อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงเน้ือหา 

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

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

ข*อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

ขอขอบคุณในความร.วมมือ 

 


