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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด 

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างานสืบไป 
 

                                                                                        คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
              94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 

             ธันวาคม  2564 
 

 
 

ปมก.002 



 3                                                                                                                                                                    
 

 
 

  
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2 กรณ ี
 กรณีที ่ 1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรม
ในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที ่ 2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่  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 
 ตัวอย่างที่  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 าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้ 

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้ว 

หรือยัง 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 าชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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 1)  ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาหน่วยที่ 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, และ 15 (รวม 8 หน่วย) ให้มีความ
ยาวประมาณหน่วยละ 3 -5 หน้ากระดาษ A4 โดยเขียนด้วยลายมือตนเองทีส่ามารถอ่านได้ง่าย (หน่วยละ 10 คะแนน) 
 2)  ให้นักศึกษาตอบค าถามจากหน่วยที่ 4, 5, 8, 9, 10, 11 และ 12 (รวม 7 หน่วย) ต่อไปนี้ทุกข้อ โดยเขียน
ด้วยลายมือตนเอง (หน่วยละ 10 คะแนน)  
 3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการเงินทางธุรกิจการเกษตร (10 คะแนน) 

(คะแนนกิจกรรมประจ าชุดวิชาคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาค) 

หน่วยที่ 4 
4.1 การวางแผนทางการเงิน หมายถึง (2 คะแนน) ……………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 กระบวนการวางแผนทางการเงินประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ (2 คะแนน) ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3  โรงสีชุมชนแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงท่ี 90,000 บาทต่อปี มีต้นทุนผันแปร 9,000 บาทต่อตันข้าวสาร และสามารถ
ขายข้าวสารได้ในราคาตันละ 12,000 บาท จงค านวณหา 
 1)   ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 3)  ถ้ากิจการได้ตั้งเป้าหมายด้านก าไรไว้จ านวน 120,000 บาทต่อปี ดังนั้นจะต้องขายข้าวสารที่สีได้ 
ปริมาณเท่าใด (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

4)  ในปีถัดไปถ้าคาดว่าต้นทุนคงทีจ่ะเพ่ิมข้ึนเป็น 112,000 บาท และต้นทุนผันแปรลดลงเหลือ 8,500 
บาทต่อตันข้าวสาร ดังนั้นปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนจะเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าใด (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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หน่วยที่ 5 
5.1  โครงสร้างทางการเงินประกอบด้วย (3 คะแนน) ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 โครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย (3 คะแนน) ……………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 บริษัทปาริชาตการเกษตร จ ากัด มีโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนดังนี้ 
 

แหล่งเงินทุน บาท ต้นทุนเงินทุน  สัดส่วน (%) 
เงินกู้ระยะยาว 500,000 7% (ก่อนภาษี) 12.50 
ทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ 1,250,000 8%  ก 
ทุนหุ้นสามัญ 2,250,000 10%  ข 
 4,000,000   100.00 

 

จงค านวณ ก. ข. และต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) เมื่อกิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30   (4 คะแนน) (ศึกษาเรื่องที่ 5.2.3 และกิจกรรม 5.2.3) 
 สูตร   WACC =  wd kd (1-t) + wp kp + wc kc 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หน่วยที่ 8 
8.1 บริษัทเกษตรอินเตอร์เทรด จ ากัด ได้ประมาณเงินสดจ่ายในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เป็น 300,000 บาท บริษัทได้
จัดหาเงินสดจาการกู้ยืมระยะสั้นโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินต่อครั้งเป็น 50 
บาท ให้ค านวณหาเงินสดขั้นต่ า และค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าที่สุดตามแบบจ าลองของบาร์มอล  
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1)  เงินสดขั้นต่ า  สูตร  C = 
i

bT2
      (3 คะแนน)          

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

2)   ค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าที่สุด  (3 คะแนน) 
 
สูตร  ค่าใช้จ่ายรวม = i  C  + b  T  

2 C 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.2 บริษัทเกษตรอินเตอร์เทรดจ ากัด มียอดขายสินค้าปีละ 10,000 หน่วย ซื้อสินค้ามาหน่วยละ 15 บาท ต้นทุน
การสั่งซื้อครั้งละ 10 บาท ต้นทุนการเก็บรักษาหน่วยละ 1.00 บาท  

1) ให้ค านวณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) (2 คะแนน) 

สูตร  EOQ = 
C

SO2  

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

2)  ให้ค านวณจ านวนครั้งของการสั่งซื้อต่อปี (N) (2 คะแนน) 

    สูตร    N = 
EOQ

S  

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

หน่วยที่ 9 
9.1  นายโชคดีวางแผนฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งจ านวน 10,000 บาท ทุกปี เป็นเวลา 10 ปี โดยจะได้รับ
ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปีแบบทบต้น อยากทราบว่านายโชคดีจะได้รับเงินรวมเท่าใดเมื่อสิ้นปีที่ 10 (FVA10)  (2 
คะแนน)         FVA10 =  PMT (FVIFA ที่ i  = 8%, n = 10 ปี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.2  นายชาญชัยได้ซื้อรถแทรกเตอร์เพ่ือใช้รับจ้างจากเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยท าการผ่อนช าระค่ารถแทรกเตอร์
ทุกๆ สิ้นปี  ปีละ 20,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ผู้ขายรถแทรกเตอร์คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี มูลค่า
ปัจจุบันของรถแทรกเตอร์เป็นเท่าใด (PVA5)  (2 คะแนน)       PVA5 = PMT (PVIFA ที่ i  = 12%,n = 5 ปี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.3  บริษัทเกษตรไทย จ ากัด ลงทุนซื้อเครื่องจักรบรรจุผลไม้กระป๋องชุดละ 500,000 บาท และคาดว่าจะได้รับ
กระแสเงินสดสุทธิจากโครงการนี้ปีละ 180,000 บาท ตลอดอายุโครงการ 5 ปี ถ้าอัตราผลตอบแทนที่บริษัท 
ต้องการคือ 15% จงค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และดัชนีก าไร (PI) ของเครื่องจักรบรรจุผลไม้กระป๋องนี้  
 1)   มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) (3 คะแนน) 

  0CF
n

 1t ti1
tCF

NPV 
 

    

            =   กระแสเงินสดสุทธิ (PVIFA ที ่i  = 15%, n = 5 ปี) – เงินลงทุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ดัชนีก าไร (PI)  (3 คะแนน) 

  0CF
n

 1t ti1
tCF

PI 
 


 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่ 10 
10.1  เงินทุนระยะสั้นหมายถึง (1 คะแนน) ...…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.2  ในเรื่องของเงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้า จะมีการก าหนดระยะเวลาครบก าหนดช าระหนี้ อัตราส่วนลดเงิน
สด ระยะเวลาที่ให้ส่วนลด และวันเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อ  ให้อธิบายเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 1)  net  20 หมายถึง (1 คะแนน) ...……………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)  net  20  ROG หมายถึง (1 คะแนน) ...……………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3)  net 20 EOM  หมายถึง (1 คะแนน) ...……………………………………………..…………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)  2/10 , n/30  หมายถึง (1 คะแนน) ...……………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.3  นายสมคิดซื้อกุ้งสดแช่แข็งราคา 1,000 บาทในวันที่ 5 มิถุนายน โดยผู้ขายก าหนดเงื่อนไขสินเชื่อ 3/10, net 
30 แต่นายสมคิดน าเงินไปช าระในวันที่  5 กรกฎาคม โดยช าระให้ผู้ขายเต็มจ านวน 1,000 บาท ให้ค านวณต้นทุน
สินเชื่อทางการค้าของนายสมคิด (5 คะแนน) 
  สูตร ต้นทุนสินเชื่อทางการค้า   =      อัตราส่วนลด      X                             365 
         (100% - อัตราส่วนลด)      (ระยะเวลาครบก าหนดช าระหนี้ - ระยะเวลา 

                                                ที่ให้ส่วนลด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หน่วยที่ 11 
11.1 เงินทุนระยะปานกลางหมายถึง (1 คะแนน) ..........………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11.2 นายช านาญต้องการกู้เงินจ านวน 20,000 บาท เพ่ือซื้อเครื่องสูบน้ าโดยมีระยะเวลาผ่อนช าระ 3 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ก าหนดให้ผ่อนช าระปีละ 3 งวด ในการช าระค่างวดแต่ละครั้งจะมีการช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด รวมทั้งสิ้น 9 งวด นายช านาญจะต้องผ่อนช าระเป็นเงินงวดละเท่าไร (3 คะแนน)   
เปิดตารางจากท้ายหน่วยที่ 9 (PVIFA ที่ i = 12/3 = 4%, n = 9) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.3 เงินทุนระยะยาวหมายถึง (1 คะแนน) ...........………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการเช่าหรือซื้อสินทรัพย์มี 7 ประการได้แก่ (5 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หน่วยที่ 12 
12.1   การควบคุมทางการเงิน หมายถึง (2 คะแนน) ..................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.2   การจัดท างบประมาณท าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (2 คะแนน) 

1) งบประมาณคงที่ คือ ...................................................................................…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) งบประมาณยืดหยุ่น คือ ......................……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.3 บริษัทกรีนโกลด์เฟรช จ ากัด ตั้งงบประมาณยอดขายในปี 2561 ไว้ที่ระดับ 550 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมี
ต้นทุนผันแปรรวมร้อยละ 25 ของยอดขาย ต้นทุนคงที่รวม 150 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่าย 10 ล้านบาท จง
ค านวณหา (ศึกษาเรื่องที่ 12.1.4) 

1) ระดับความเสี่ยงในการด าเนินงาน (DOL) (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)   ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3)  ระดับความเสี่ยงโดยรวม (DTL)  (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.4  สวนเกษตรปากเกร็ด ตั้งงบประมาณขายทุเรียนกรอบส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 1,000 กิโลกรัม ในราคา
กิโลกรัมละ 120 บาท ปรากฏว่าเมื่อขายจริงสรุปว่ามียอดขายทั้งสิ้น 110,000 บาท ในปริมาณขาย 1,100 กิโลกรัม 
จงวิเคราะห์และสรุปผลด้วยวา่แต่ละกรณีมีผลน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ (ศึกษาเรื่องที่ 12.3.1) 

1) ผลต่างการขายรวม  (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ผลต่างเนื่องจากราคาขาย  (1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ผลต่างเนื่องจากปริมาณขาย  (1 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………................................................................. 

จากความหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 
 คุณ หมายถึง ความดีที่มีประจ าอยู่ในสิ่งนั้นๆ ธรรม หมายถึง คุณความดี หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา 
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
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 ท่านคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรควรมีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการทางด้านการเงินของธุรกิจ  
อย่างไร (10 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2565 
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ปกรายงาน 

 

 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

                ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
 

  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่……………………………………………………….…….............................. 
  ……………………………………………………………………................................ 
  โทรศัพท ์ (ถ้ามี)  …………………………………………………......................... 

      ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
      ลงชื่อ………………………………….   
                                   (…………………………………)   
      วันที่.............เดือน...............พ.ศ.................... 
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ที่อยู่  อ าเภอ………………………….…จังหวัด…………………………………….. ปีท่ีสมัครเข้าศึกษา.............................................. 
**************************************** 

ค าช้ีแจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ และเตมิข้อความในช่องว่างตามความเปน็
จริงแล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ         ชาย                                  หญิง   
2.  อายุ ............................ ปี 
3. อาชีพ 

      รับราชการ        พนักงานรฐัวิสาหกิจ    

      พนักงานบรษิัท        ค้าขาย          

      ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ.................................................... 

      ท าฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม  .......................................      อื่นๆ ระบุ...................................................................... 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน         วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ ์

        การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร     การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
       ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       ต้องการเพิ่มพูนความรู้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
       ม.3       ม.6/ปวช.     ปวส./ปวท.เกษตรกรรม   ปวส./ปวท.บรหิารธุรกิจ  ปวส./ปวท.อื่น ระบุ.........      
       ปริญญาตรีด้านการเกษตร  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรีอื่น ระบุ ................................. 
7.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์     ไม่ใช้        ใช้พิมพ์งาน      ใช้อินเทอรเ์น็ต      อื่นๆ ระบุ.................. 
8. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียนชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร  
        เป็นครัง้แรก            ลงทะเบียนทัง้สอบไล ่สอบซ่อมและครั้งนี ้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
9. ประสบการณ์เข้ารบัการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
        ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ....................................................................... ....................... 
        เข้ารับการสอนเสริม      มีประโยชน์         น้อย       ปานกลาง        มาก  
 
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 

 
 
 

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 

 

ภาคพิเศษ/2564 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชดุวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 
 

รายชื่อหน่วย 
ความเหมาะสม 

ของเนื้อหา 
ความชัดเจน 

ง่ายแก่การเข้าใจ 
ความเป็นประโยชน ์

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

1.  การจัดการทางการเงินในธุรกิจการเกษตร                
2.  ตลาดการเงิน สถาบนัการเงิน นโยบายการเงินฯ                
3.  แนวคิดการลงทุนในธุรกิจการเกษตร                
4. การวางแผนทางการเงินในธุรกิจการเกษตร                
5.  โครงสร้างเงินทนุและตน้ทนุเงินทุนฯ                
6.  งบการเงนิที่ใช้ในธุรกิจการเกษตร                
7.  การวิเคราะห์งบการเงินในธรุกิจการเกษตร                
8.  การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวยีนในธุรกิจ
การเกษตร 

               

9.  การจัดการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในธุรกิจ
การเกษตร 

               

10. การจัดการเงินทนุระยะสั้นในธุรกิจการเกษตร                
11. การจัดการเงินทนุระยะปานกลางและระยะยาว                
12. การควบคุมทางการเงินในธรุกิจการเกษตร                
13. สินเชื่อในธุรกิจการเกษตร                
14. การจัดการสินเชื่อในธุรกิจการเกษตร                
15. กฎหมายเก่ียวกับการเงินในธุรกิจการเกษตร                

ความพึงพอใจในภาพรวม                

  
การน าความรู้ไปใช้ 5 4 3 2 1 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

หมายเหตุ: คะแนน 5= มากที่สุด   4= มาก   3= ปานกลาง   2= น้อย   1= น้อยที่สุด         
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
.........................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 


