มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุดวิชา
90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2564
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คานา
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้ จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษา
ดาเนินการ
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยในหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ก ารท ากิ จกรรมประจาชุ ดวิช ายัง ทาให้นักศึ กษาได้ศึ กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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1. การประเมินผล
การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80 คะแนน
ส่ วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา 20 คะแนน
การทากิจกรรมในส่ วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทา หากนักศึกษาท่านใด
ไม่ประสงค์จะทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุ ดวิชาในภาคการศึกษานี้ จากคะแนนสอบปลาย
ภาคในส่ วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะ
ส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถามความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมทีท่ าเสร็จ
แล้ วไว้ 1 ชุ ด ไว้เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 เมษายน 2565
3. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้ อยแล้วด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เ ก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้ว การส่ ง และถ่ า ยเอกสารกิ จ กรรมที่ ส่ ง ไห้
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวก
ที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621
หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 02503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่ โมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนือ้ หากิจกรรม
กิจกรรม ประจาชุ ดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2564

เนือ้ หากิจกรรม
1. ให้นัก ศึ ก ษาสรุ ป เนื้ อ หาชุ ด วิ ช า 90206 เทคโนโลยีเ พื่ อ การจัด การทรั พ ยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของทุกตอน ทุกหน่ วย
(หน่ ว ยที่ 1-15) ตามเอกสารการสอนชุ ด วิ ช า 90206 เทคโนโลยี เ พื่ อ การจัด การทรั พ ยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง (ห้ามพิมพ์) เป็ นลายมือที่อ่านง่าย ความ
ยาวไม่เกินหน่ วยละ 3 หน้า กระดาษ A4 รวม 15 หน่ วย ไม่เกิน 45 หน้า รายงานควรเข้าเล่มและมีปก
โดยใช้รูปแบบปกที่กาหนดให้ (15 คะแนน)
ตัวอย่างตาแหน่ งของวัตถุประสงค์ตอนที่นกั ศึกษาต้องนามาสรุ ปเนื้ อหาให้สอดคล้อง ดังหน้า
ถัดไป
2. ให้อธิ บายถึงหลักการด้านคุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งนามาประยุกต์ใช้ในการจัด การมลพิษ
สิ่ งแวดล้อมด้านการเกษตร (ในประเด็นของมลพิษสิ่ งแวดล้อมจากแหล่งชุ มชน อุตสาหกรรม การผลิตพืช
และการผลิตสัตว์) มาพอสังเขป ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 (5 คะแนน)
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ตัวอย่ างตาแหน่ งวัตถุประสงค์ ในแต่ ละตอน

ต าแ ห น่ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต อ น ที่
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ ห้
สอดคล้อง

หมายเหตุ ให้ นักศึกษาส่ งรายงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………….……
ที่อยู…
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
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วันที่ประเมิน............................................................

แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….………………..
่ ………………………………..............................................................เบอร์โทร. …………………………..
ที่อยู…
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรื อในคอลัมน์
ที่ตอ้ งการหรื อ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3.อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษต
 บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาในปัจจุบนั
 4 ปี
2 ปี ต่อเนื่ อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น…………ครั้ง
12. นักศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาชุดวิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ไปใช้ในด้านใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ใช้ในการทางาน
 ใช้ในชีวิตประจาวัน
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................
13. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สาหรับการปรับปรุ งเนือ้ หา
.......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกัน โดยไม่ ต้องเข้ าเล่ม
รวมกัน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หาชุดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เนือ้ หาสาระ
รายชื่อหน่ วย

ความทันสมัย

ความชัดเจน
ประโยชน์ ในการ
(ง่ ายต่ อความเข้ าใจ)
นาไปใช้
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

หน่วยที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง การเกษตรป่ าไม้ และ
สิ่ งแวดล้อม
หน่วยที่ 3 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้
หน่วยที่ 5 หลักการจัดการดินและที่ดินเพื่อการเกษตร
หน่วยที่ 6 หลักการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
หน่วยที่ 7 ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตร ป่ าไม้และ
สิ่ งแวดล้อม
หน่วยที่ 8 การจัดการมลพิษสิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยี GIS RS GPS เพื่อสนับสนุนการจัด
การเกษตร
หน่วยที่ 12 การจัดการธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 13 การจัดการการเงินและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 14 การลงทุนในโครงการทางการเกษตร
หน่วยที่ 15 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรและสิ่ งแวดล้อม
ภาพรวมของชุดวิชา
การนาความรู้ ไปใช้
1
2
1. การนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู ้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด

3

4

5

10

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ ความไม่ พอใจ และความเชื่อมัน่
รายระเอียด

ไม่ พงึ พอใจ/
ไม่ เชื่อมั่น

พึงพอใจ/ความเชื่อมั่น
1 2 3 4 5

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
หรื อไม่
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริ การของสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์หรื อไม่
3. นักศึกษามีความเชื่อมัน่ ต่อระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์หรื อไม่
หมายเหตุ: คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
หากนักศึกษามีความไม่ พงึ พอใจในด้ านใด โปรดระบุเพือ่ เป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุ งหลักสู ตร และการบริการ
ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ ต่อไป
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โปรดส่งคืนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

