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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     

ค าน า 
 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้ เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียน
ครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน 
ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษาท า
กิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม 
หนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่ างหนึ่งที 
นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน 
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ ขอให้นักศึกษา 
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และ
การท างานสืบไป 
 

                                                              คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

                  
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี 2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างท่ี  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 X 

0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้   70 X 0.83333  
เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างท่ี  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. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท า 
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัย 
ไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือ 
ยัง 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. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ)์ 

http://www.stou.ac.th/
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  ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน 1 ฉบับ นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) รายงาน
ให้เข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่ก าหนดให้ (ในเอกสารหน้า 5)  เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ  

1. ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1 – 15 
ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1 – 15 เป็นรายหน่วย โดยสรุปทุกเรื่อง เรื่องละประมาณ  3 

– 10 บรรทดั คะแนนส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนทั้งหมด 
2. ให้นักศึกษาแสดงความเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์แต่

ละกลุ่ม ควรมคีุณธรรม จิรยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนอย่างไรบ้าง 
2.1 ผู้ผลิต 
2.2 ผู้ค้า 
2.3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
2.4 ผู้บริโภค 

 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนทัง้หมด 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. เนือ้หากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

 
       กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพชือาหารสัตว ์

ภาคการศึกษาพิเศษ/ 2564 
 

 ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู่………………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศัพท์  (ถ้าม)ี  …………………………………………………. 
 

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมนิเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วันที่ประเมนิ............................................................ 
 
 

 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….……………….. 
ที่อยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. 

**************************************** 
ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการหรือ 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ แล้วส่งกลับพร้อมกิจกรรมชุดวชิา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. เพศ       ชาย                หญิง 
2. อายุ……………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลักสูตรที่สมัครเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
        การจัดการการผลิตพืช           การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน        4 ปี                   2 ปีต่อเนื่อง 

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

7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
      ม.3                       ม. 6                       ปวช.                   ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม         ปวส.อ่ืน (ระบุ……………………………………………………………..…) 
      อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์      ไม่ใช้      ใช้พิมพ์งาน      ใช้อินเทอร์เน็ต    อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวชิา 
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบยีนชุดวชิา 93456 การจัดการการผลิตธัญพชืและพืชอาหารสัตว์ 
      เป็นคร้ังแรก             ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี้  รวมทั้งสิน้…………คร้ัง  
 

 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน  

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

 

พิเศษ/64 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธัญพชืและพชือาหารสัตว ์           
2. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน           
3. การจัดการการผลิตข้าวโพด           
4. การจัดการการผลิตข้าวฟา่งและข้าวญีปุ่่น           
5. กรณีศึกาการจัดการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวาน           
6. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับข้าว           
7. ขั้นตอนการผลิตข้าวคุณภาพดี           
8. ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว           
9. การจัดการผลิตข้าวอย่างยั่งยนื           
10. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าวอย่างยัง่ยืน           
11. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพืชอาหารสัตว์           
12. การจัดการการผลิตพืชอาหารสัตว์           
13. ห่วงโซ่อุปทานของพืชอาหารสัตว์           
14. การจัดการผลิตพืชอาหารสตัว์อย่างยั่งยนื           
15. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตพืชอาหารสตัว์           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

 
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

  หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 
 
  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 


