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คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่ง ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 94329 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ขอให้นกั ศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
สื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชา 94329 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจการเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่
ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั การ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิ จกรรมและไม่ทากิ จกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 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
ตัวอย่างที่ 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. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ อง
อ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมทีท่ าเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง 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 94329 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
7. ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
8. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 สานักบริ การการศึกษา หรื อโทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
- ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้จากเนื้อหาชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 1-15
- ให้นักศึกษาทากิจกรรมโดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง
- คะแนนทั้งหมด 20 คะแนน
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1. ธุรกิจการเกษตร หมายถึง
2. จงอธิบายให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงในระบบธุรกิจการเกษตรในมิติของโซ่อุปทาน
หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
เกษตร
1. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการเป็นอย่างไร
2. ปัญหาธุรกิจของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพทางด้านการตลาดเกิดจากอะไร
3. การขายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
หน่วยที่ 3 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ดินและแรงงาน
1. ธุรกิจพันธุ์สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2. ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจพันธุ์สัตว์ที่สาคัญที่พบในประเทศไทย ได้แก่ อะไรบ้าง
3. ปัญหาธุรกิจอาหารสัตว์ที่พบได้แก่ปัญหาด้านใดบ้าง
4. สาเหตุใดที่แรงงานไทยไม่นิยมทางานในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร
1. สินค้าเกษตร หมายถึงอะไร
2. ประเทศไทยใช้ระบบการจาแนกสินค้าเพื่อใช้ในการค้าระหว่างประเทศได้แก่ระบบใด
3. แนวโน้มการจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างไร
หน่วยที่ 5 ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร
1. การจัดหาสินค้าเกษตร หมายถึงอะไร
2. หลักการจัดหาสินค้าเกษตรมีข้อควรพิจารณาอย่างไร
3. สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก แบ่งเป็นกี่ประเภท

-5หน่วยที่ 6 ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร
1. การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความหมายครอบคลุมถึงประเด็นใดบ้าง
2. การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างไร
3. ให้อธิบายส่วนประกอบของต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรตามลักษณะพฤติกรรม
4. การเก็บรักษาสินค้าเกษตรเพื่อการรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปจะต้องคานึงถึงอะไรบ้าง
หน่วยที่ 7 ธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ
1. กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรมีอะไรบ้าง
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องทางการตลาด คือ กลุ่มใดบ้าง
3. จงระบุองค์ประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาด
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจาหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ มีอะไรบ้าง
หน่วยที่ 8 ธุรกิจการส่งออกและนาเข้าสินค้าเกษตร
1. การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
2. การนาเข้า คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. จงยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในภาพรวม
หน่วยที่ 9 ฝ่ายสนับสนุนการดาเนินธุรกิจการเกษตร
1. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจการเกษตรประกอบด้วยกี่ฝ่ายอะไร และอธิบายพอสังเขป
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจการเกษตรอย่างไร
หน่วยที่ 10 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร
1. จงอธิบายความสาคัญของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร
2. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรจาแนกออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
หน่วยที่ 11 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจพืชไร่นา
หน่วยที่ 12 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชสวน
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจพืชสวน
หน่วยที่ 13 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ไม้ยืนต้น
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจไม้ยืนต้น
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หน่วยที่ 14 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสัตว์
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจปศุสัตว์
หน่วยที่ 15 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: สัตว์นา
จงเขียนแผนที่ความคิด (mind mapping) สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจสัตว์น้า
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 94329 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ …………………………………………………………………….
ที่อยู…
……………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี)………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………………………
(…………………………………………)



วันที่ประเมิน. วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..........................
แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 94329 ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร

ภาค 1 ปี 64

ที่อยู่ อาเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. ปีที่สมัครเข้าศึกษา.....................................
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ และเติมข้อความในช่องว่างตามความ
เป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกิจกรรมประเมินฯ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ ............................ ปี
3. อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
รับราชการ ตาแหน่ง........................................................หน่วยงาน.................................................................
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................
พนักงานบริษัท ตาแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................
ค้าขาย ระบุประเภทสินค้า............................................
ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ....................................
ทาฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม .....................................
อื่นๆ ระบุ...........................................................
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร
 บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3/ม.6/ปวช.  ปวส./ปวท.เกษตรกรรม  ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ  ปวส./ปวท.อื่น ระบุ.................
 ปริญญาตรีด้านการเกษตร
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 ปริญญาตรีอื่น ระบุ .................................
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 ไม่ใช้
 ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่นๆ ระบุ..................
7. ชุดวิชาทีส่ อบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ ังไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
8. ในภาคการศึกษานี้ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง
10. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ..............................................................................................
เข้ารับการสอนเสริม
มีประโยชน์
 น้อย
 ปานกลาง  มาก

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
ความเหมาะสมของ
รายชื่อหน่วย
เนือหา

ความชัดเจน
ง่ายแก่การเข้าใจ

ความเป็นประโยชน์

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

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
2. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี
สารป้องกันและกาจัดศัตรูพชื
3. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์สัตว์ อาหาร

สัตว์ ที่ดินและแรงงาน
4. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร
5. ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร
6. ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร
7. ธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ
8. ธุรกิจการส่งออกและนาเข้าสินค้าเกษตร
9. ฝ่ายสนับสนุนการดาเนินธุรกิจการเกษตร
10. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร
11. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: พืชไร่นา
12. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน
13. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ไม้ยืนต้น
14. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์
15. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : สัตว์นา้
ความพึงพอใจในภาพรวม
การนาความรู้ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงเนือหา

1

3= ปานกลาง

2

4= มาก

3

4

5= มากที่สุด

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

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

5

