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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 

 
  คณะกรรมการบรหิารชดุวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทกุท่าน

ประสบความส าเรจ็ในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 

 

 
                  คณะกรรมการบริหาร 

                         ชดุวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร 
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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  จะสง่กจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด  ้
 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. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวิชำฉบบัจรงิไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากจิกรรมที่ท  าเสรจ็แลว้ไว ้  1 

ชดุ  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. หมดเขตการส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที่ 15 กนัยายน 2565   
3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสรจ็เรยีบรอ้ย ณ  ส านกับริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ดว้ยตนเอง  หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลปิหรอืตน้ข ัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกจิกรรมที่ส่งไปมหาวทิยาลยัไว ้
 เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกจิกรรมทกุชิ้น  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกจิกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 

5. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส  านกับรกิารการศึกษาไดร้บักจิกรรมทีน่กัศึกษาส่งไปแลว้หรอืยงั      
โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรอืโทรศพัทต์ดิต่อส านกับรกิารการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621  
หรอื โทรศพัทต์ดิต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193  
โทรสาร 0-2503-3546  โทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ (ตลอด 24 ช ัว่โมง)  หมายเลข  0-2504-7191, 0-
2504-7193 
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 
(กิจกรรมประจ ำชุดวชิำ 90208คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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 รำยงำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบวำ่ไดจ้ดัท ำรำยงำนครบทั้ง 3 ส่วนแลว้  
                  ส่งพร้อมกนั โดยส่วนที่ 2 และ 3 ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้แนบแทรกมาในเล่มรายงาน  

3. เน้ือหากจิกรรม 
 

ส่วนที ่1   การสรุปเนือ้หาชุดวชิาหน่วยที ่1- 15 
 เป็นกำรสรุปเน้ือหำชุดวชิำหน่วยท่ี 1-15  นกัศึกษำจะตอ้งเขียนดว้ยลำยมือของตนเอง 
                      (หำ้มพิมพ)์ ควำมยำวประมำณหน่วยละ 2-3 หนำ้  
 คะแนน   ร้อยละ 15  ของคะแนนทั้งหมด 
 

ส่วนที ่ 2 อธิบำยวำ่นกัศึกษำไดใ้ชค้วำมรู้จำกคณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั
อยำ่งไร 

           คะแนน  ร้อยละ 3  ของคะแนนทั้งหมด 

ส่วนที ่3  วเิคราะห์ความชัดเจนของเนือ้หาและความเป็นประโยชน์ของชุดวชิา  
              (ตำมแบบประเมินท่ีแนบมำพร้อมน้ี)  
          คะแนน   ร้อยละ  2  ของคะแนนทั้งหมด 
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ปกรายงาน 
 
 

                                           กจิกรรมประจ าชุดวชิา 
                                            90208 คณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์พืน้ฐานเพือ่การเกษตร 

ภาคพเิศษ 2564 
 
 
 

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

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



 
รำยงำนสว่นที่ 2  

สง่พรอ้มำยงำนสว่นที่ 1 และ 3 (ไม่ตอ้งเขำ้เลม่ ให้แนบแทรกมาในเล่มรายงาน) 
ช่ือนักศึกษำ………………………………………. 

อธิบำยว่ำนักศึกษำใชค้วำมรูจ้ำกคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงไร 

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

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



รำยงำนสว่นที่ 3  (สง่พรอ้มรำยงำนสว่นที่ 1 และ 2 ไม่ตอ้งเขำ้เลม่ ใหแ้นบแทรกมำในเลม่รำยงำน) 

 

 

 

 

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

 

ทีอ่ยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั…………………………..โทร................................................ 

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

ค าชี้แจง  เมือ่ศึกษาชุดวชิาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมนิฯ โดยเขยีนเครื่องหมายถูกที่          หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมันท์ี่ตอ้งการ  หรือเติม

ขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจริง  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ในการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา  โดยพบัแบบประเมินฯ 

สอดมำในรำยงำนสว่นที่ 1 พรอ้มกบัสว่นที่ 2 

      ตอนที่ 1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

1. เพศ       ชาย                                  หญงิ 

2. อายุ……………..ปี 

3.อาชพี……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีี่ศึกษาในปจัจบุนั           4 ปี                        2 ปีต่อเน่ือง 

5. วุฒกิารศึกษาทีใ่ชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 

     ม.3                      ม. 6                       ปวช.                    ปวท.          

     ปวส.เกษตรกรรม       ปวส.อืน่ (ระบุ……………………………………………………………..…) 

     อืน่ ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 

6.  ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์        ไมใ่ช ้         ใชพ้มิพง์าน          ใชอ้นิเทอรเ์น็ต       อืน่ๆ (ระบ.ุ...........) 

7. ชดุวชิาทีส่อบผ่านแลว้ จ านวน………ชดุวชิา  และคงเหลอืชดุวชิาทีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีน จ านวน………ชดุวชิา 

8. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบยีน จ านวน…………….ชดุวชิา 

9. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบยีนชดุวชิา 90208 คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร 

     เป็นคร ัง้แรก            ลงทะเบยีนท ัง้สอบไล ่สอบซ่อมและคร ัง้น้ี  รวมท ัง้สิ้น…………คร ัง้  

10. ประสบการณเ์ขา้รบัการสอนเสรมิชดุวชิาต่างๆ ที่มหาวทิยาลยัเปิดสอน 

 ไมเ่คยเขา้รบัการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 

 เขา้รบัการสอนเสรมิ ณ ศูนยบ์รกิาร ฯ จงัหวดั         

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

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

                                                            CD/DVD ชดุวชิา.................................................................... 

 

 

 

แบบประเมินเน้ือหำเอกสำรกำรสอน 

ชดุวชิำ 90208 คณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตรพ์ื้นฐำนเพือ่กำรเกษตร 

 



ตอนที่ 2  ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัเน้ือหำชดุวชิำ  90208 คณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตรพ์ื้นฐำนเพือ่กำรเกษตร 

 

               

                   รำยช่ือหน่วย 

ควำมชดัเจน   (งำ่ยแก่กำรเขำ้ใจ) ควำมเป็นประโยชน์ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

1.ฟงักช์ ัน่ ลมิติของฟงักช์ ัน่และความต่อเน่ือง

ของฟงักช์ ัน่ 

          

2.อนุพนัธข์องฟงักช์ ัน่และการประยุกต ์           

3.ปรพินัธแ์ละการประยุกต ์           

4.สถติพิื้นฐาน           

5.การประยุกตส์ถติใินการพฒันาดา้น

การเกษตร 

          

6.แนวคิดเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร ์           

7 ชวีวทิยาพื้นฐาน           

8. พนัธุศาสตรพ์ื้นฐาน           

9 เทคโนโลยชีวีภาพ           

10.เคมขีองธาตุและสารเคมใีนงานเกษตรกรรม           

11 สสารและปฏกิริยิาเคม ี           

12.เคมอีนิทรยี ์           

13.ฟิสกิสพ์ื้นฐาน           

14.ความรอ้น แสง เสยีง ไฟฟ้า แมเ่หลก็ และคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟ้า 

          

15.อเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิทิลัทางการเกษตร           

 

 ควำมพงึพอใจโดยรวมในชุดวิชำน้ี มำกที่สดุ 

 

มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

 

ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ ส ำหรบักำรปรบัปรุงเน้ือหำ 

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

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

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


