มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา
93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิงธุรกิจ
(Fruit and Vegetable Production Management)
ภาคการศึกษาพิเศษ ปี การศึกษา 2564
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิ งธุรกิจ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้ วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ ผ้ ู เรี ยนและนักศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการศึกษาเล่า
เรี ยนครบวงจร ตังแต่
้ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วน ทังการประเมิ
้
นก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุดท้ าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษาทา
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
2. ประยุก ต์ค วามรู้ จากเอกสารการสอนเพื่ อจัดท าโครงการพั ฒนางานอย่า งใดอย่างหนึ่ ง ที
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุ รกิจ ขอให้นกั ศึกษา
ทุกท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต
และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุ รกิจ
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้ก ับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70
X 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 X 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92
X 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 X 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 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
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุ รกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัย
ไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้ว
หรื อยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข
0-2504-7621 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ หมายเลข
0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 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. เนื้อหากิจกรรม
งานที่กาหนดให้ ทา ประกอบด้ วยรายงาน 1 ฉบับ คือ
1. การสรุปเนือ้ หาชุดวิชาหน่ วยที่ 1 – 15
เป็ นการสรุปเนื ้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1 – 15 นักศึกษาจะต้ องเขียนด้ วยลายมือของตนเอง (ห้ ามพิมพ์)
โดยมีความยาวประมาณ 3 หน้ าต่ อ 1 หน่ วย รายงานควรเข้ าเล่มและมีปก โดยใช้ รูปแบบปกที่กาหนดให้
(ในเอกสารหน้ า 5) คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของคะแนนทังหมด
้
2. คุณธรรม จิรยธรรมของผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการการผลิตควรมีเรื่ องอะไรบ้ าง
2.1 ผู้ผลิต
2.2 ผู้ค้า
2.3 นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
2.4 ผู้บริ โภค
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของคะแนนทังหมด
้

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิงธุรกิจ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…
่ ……………………………………………………….……
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ ามี) ………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผู้ประเมินเป็ นที่สดุ
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
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ภาคพิเศษ/64

วันที่ประเมิน............................................................

แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิงธุรกิจ
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัสนักศึกษา……………………….………………..
ที่อยู่…………………………………...........อาเภอ………………………….…จังหวัด…………………………..
****************************************
คาชี ้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี ้แล้ ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่
หน้ าข้ อความ หรื อในคอลัมน์ที่ต้องการ
หรื อ เติมข้ อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้ วส่งกลับพร้ อมกิจกรรมชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3.อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่งเสริ มการเกษต  บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม
5. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศกึ ษาในปั จจุบนั
 4 ปี
 2 ปี ต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้ องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
 ต้ องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ ในการสมัครเข้ าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม
 ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้ พิมพ์งาน  ใช้ อินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี ้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี ้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิงธุรกิจ
 เป็ นครัง้ แรก
 ลงทะเบียนทังสอบไล่
้
สอบซ่อมและครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น…………ครัง้

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไม้ ผลและผักเชิงธุรกิจ
รายชื่อหน่ วย

ความชัดเจน
(ง่ ายแก่ การเข้ าใจ)
1 2 3 4 5

ความเป็ นประโยชน์
1

2

3

4

5

1. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการผลิตไม้ ผลเชิงธุรกิจ
2. การจัดการการผลิตลาไย
3. การจัดการการผลิตทุเรี ยน
4. การจัดการการผลิตมะม่วง
5. การจัดการการผลิตไม้ ผลวงศ์ส้ม
6. การจัดการการผลิตกล้ วยและมะละกอ
7. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ
8. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่
9. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ
10.ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผกั
11. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริ กและมะเขือ
12. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง
13. การจัดการการผลิตผักวงศ์กะหล่า
14. การจัดการการผลิตผักพื ้นบ้ านและพืชเครื่ องเทศ
15. การจัดการการผลิตเห็ด
ความพึงพอใจในภาพรวม
การนาความรูไ้ ปใช้

1

2

3

4

5

1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรั บการปรั บปรุ งเนือ้ หา
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