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ค าน า 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมินครบ
ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึง ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 94329 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิการเกษตร  ขอใหน้กัศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
                            คณะกรรมการบริหาร 
                 ชุดวชิา 94329 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตร   
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็นหลกัท่ี
ถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้  โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนน
กิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที ่ 1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  (คิดเป็น  70 x 0.66666  
เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 70 x 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  
มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างที ่ 2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้  (คิดเป็น  92 x 0.66666  
เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 92 x 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  
มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ  
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรือสูญหาย ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร เพราะเคร่ือง
อ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จ
แลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. ส่งกจิกรรมทีท่ าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 

 
7.  ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 

มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 
                          8.   นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั  
โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านกับริการการศึกษา หรือโทรศพัทติ์ดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 94329 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตร

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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- ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้จากเนื้อหาชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 1-15 
- ให้นักศึกษาท ากิจกรรมโดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง 
- คะแนนทั้งหมด 20 คะแนน  

 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
1.   ธุรกิจการเกษตร หมายถึง 
2.  จงอธิบายให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงในระบบธุรกิจการเกษตรในมิติของโซ่อุปทาน  
 
หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
เกษตร 
1.   คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการเป็นอย่างไร   
2.   ปัญหาธุรกิจของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพทางด้านการตลาดเกิดจากอะไร 
3.   การขายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
 
หน่วยที่ 3 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว ์อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน 
1.  ธุรกิจพันธุ์สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  
2.   ปัญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจพันธุ์สัตว์ที่ส าคัญที่พบในประเทศไทย ได้แก่ อะไรบ้าง 
3.  ปัญหาธุรกิจอาหารสัตว์ที่พบได้แก่ปัญหาด้านใดบ้าง  
4.  สาเหตุใดที่แรงงานไทยไม่นิยมท างานในธุรกิจการเกษตร 
 
หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร 
 

1.   สินค้าเกษตร หมายถึงอะไร 
2.   ประเทศไทยใช้ระบบการจ าแนกสินค้าเพ่ือใช้ในการค้าระหว่างประเทศได้แก่ระบบใด  
3.   แนวโน้มการจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างไร  
 
หน่วยที่ 5 ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร 
1.   การจัดหาสินค้าเกษตร หมายถึงอะไร 
2.   หลักการจัดหาสินค้าเกษตรมีข้อควรพิจารณาอย่างไร 
3.   สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก แบ่งเป็นกี่ประเภท 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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หน่วยที่ 6 ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 
1.   การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความหมายครอบคลุมถึงประเด็นใดบ้าง  
2.   การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างไร   
3.   ให้อธิบายส่วนประกอบของต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรตามลักษณะพฤติกรรม  
4.  การเก็บรักษาสินค้าเกษตรเพื่อการรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปจะต้องค านึงถึงอะไรบ้าง 
 
หน่วยที่ 7 ธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ 
1. กิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรมีอะไรบ้าง 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องทางการตลาด คือ กลุ่มใดบ้าง 
3. จงระบุองค์ประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาด  
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจ าหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ มีอะไรบ้าง 
 
หน่วยที่ 8 ธุรกิจการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร 
1. การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
2. การน าเขา้ คืออะไร มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
3. จงยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในภาพรวม 

 
หน่วยที่ 9 ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตร 
1. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจการเกษตรประกอบด้วยกี่ฝ่ายอะไร และอธิบายพอสังเขป  
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจการเกษตรอย่างไร  
 
หน่วยที่ 10 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร 
1. จงอธิบายความส าคัญของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร 
2.  สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรจ าแนกออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
 
หน่วยที่ 11 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา 
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจพืชไร่นา 
 
หน่วยที่ 12  ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน 
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping)  สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจพืชสวน 
 
หน่วยที่ 13   ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น 
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping)  สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจไม้ยืนต้น 
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หน่วยที่ 14  ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์ 
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping)  สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจปศุสัตว์ 
 
หน่วยที่ 15  ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: สัตว์น  า 
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping)  สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจสัตว์น้ า 
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ปกรายงาน 

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา  94329  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตร 
   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
   ช่ือนกัศึกษา……………………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)…………………………………………………………. 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ………………………………………… 
            (…………………………………………)  
    
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัท่ีประเมิน. วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.......................... 

 

 
 

ที่อยู่  อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. ปีที่สมัครเข้าศึกษา..................................... 
**************************************** 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขยีนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ และเติมข้อความในช่องวา่งตามความ
เป็นจริง แล้วส่งกลบัพร้อมกิจกรรมประเมนิฯ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ         ชาย               หญิง   
2.  อายุ ............................ ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
      รับราชการ   ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน................................................................. 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ต าแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................ 
       พนักงานบริษัท   ต าแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................ 
 ค้าขาย ระบปุระเภทสนิค้า............................................        ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ.................................... 
 ท าฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม  .....................................         อื่นๆ ระบุ........................................................... 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน    วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

     การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว ์
     ธุรกิจการเกษตร     การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
     ม.3/ม.6/ปวช.       ปวส./ปวท.เกษตรกรรม       ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ     ปวส./ปวท.อื่น ระบุ.................      
     ปริญญาตรีด้านการเกษตร            ปริญญาตรีบรหิารธุรกิจ       ปริญญาตรีอ่ืน ระบุ ................................. 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒ ิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้   อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

6.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์         ไม่ใช้         ใช้พิมพ์งาน     ใช้อินเทอร์เน็ต     อื่นๆ ระบุ.................. 
7. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
8. ในภาคการศึกษานี้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา  94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
     เป็นคร้ังแรก             ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  
10. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาตา่งๆ ที่มหาวทิยาลัยเปิดสอน 
 ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
 เข้ารับการสอนเสริม       มีประโยชน์             น้อย         ปานกลาง       มาก  
 

 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

แบบประเมนิเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 94329 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตร 

 

ภาค 1 ปี 64 



 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชดุวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

 
รายชื่อหน่วย 

ความเหมาะสมของ
เนื อหา 

ความชัดเจน 
ง่ายแก่การเข้าใจ 

ความเป็นประโยชน ์

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

1. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร                
2. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสนิค้าเกษตร : เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี 
สารป้องกันและก าจัดศัตรูพชื  

               

3.  ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว์ อาหาร
สัตว์ ที่ดินและแรงงาน 

               

4.  ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร                
5.  ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร                

6.  ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร                

7.  ธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ                

8.  ธุรกิจการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร                

9. ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตร                

10. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร                

11. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา                

12. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน                
13. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ไม้ยืนตน้                
14. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว ์                
15. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : สัตว์น้ า                
ความพึงพอใจในภาพรวม                

 

การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

หมายเหตุ:  คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนื อหา 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
          ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

 


