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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ภาคการศึกษาพเิศษ/2563 

สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
     

ค าน า 
 

  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้ เ รียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตัง้แต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว  โดย
จดัระบบการประเมินครบสว่น ทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นสว่นหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสดุท้าย  จึงให้ผู้ เรียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนและนกัศึกษามีความสามารถ  
ดงันี ้

1. สรุปหรือประมวลเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวิชาหรือกลุม่เนือ้หากลุม่ใดกลุ่ม
หนึง่ 

2. ประยกุต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอย่างหนึ่งท่ี 
นกัศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีแสดงไว้ในหนว่ยใด 
หนว่ยหนึง่ของเอกสารการสอน 

4. คดิ  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมลูและความคดิในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนีก้ารท ากิจกรรมประจ าชดุวิชายงัท าให้นกัศกึษาได้ศกึษาเอกสารการสอนตัง้แตต้่น

ภาคการศกึษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกวา่
นกัศกึษาท่ีไมท่ ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 90201 การจดัการฟาร์ม ขอให้นกัศกึษาทกุทา่นประสบ
ความส าเร็จในการศกึษาชดุวิชานี ้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตและการท างาน
สืบไป 

                                                                                         คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 
 94462 ธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม    การครอบคลุม
ประเดน็หลกัท่ีถาม  ความถกูต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ทัง้การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศกึษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซอ่มไมไ่ด้ 
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศกึษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศกึษาได้
ประโยชน์สงูสดุ  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับ
นกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 ตัวอย่างที่  1  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 X 
0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เทา่กบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได้  70 X 0.83333  
เทา่กบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างที่  2  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 X 
0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เทา่กบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได้  92 X 0.83333  
เทา่กบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 

 

 

 

 

 

1. การประเมินผล 
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  ให้นกัศกึษาด าเนินการดงันี ้

1. กรอกข้อมลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศกึษา  รหสัชดุวิชา  รหสัจงัหวดัให้ครบถ้วนด้วย
ดนิสอ  2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศกึษาระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรือสญูหาย  ให้นกัศกึษาเขียนชีแ้จงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีสง่ไปยงัมหาวิทยาลยั  โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะเคร่ืองอา่นจะไมอ่า่นเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ให้นกัศกึษาสง่กิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมท่ีท า
เสร็จแล้วไว้   1 ชดุ  ไว้เป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาในวนัท่ี 15 กันยายน 2564 
5. ให้จดัท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. สง่กิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านกับริการ

การศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หน้าซอง
ดงันี ้

 
    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีท่ีสง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้การสง่  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีสง่ไปมหาวิทยาลยัไว้ 

เป็นหลกัฐาน  ในการสง่กิจกรรมทกุชิน้  นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีสง่มาด้วย) 
7. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศกึษาได้รับกิจกรรมท่ีนกัศกึษาสง่ไปแล้วหรือ

ยงั โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัท์ติดตอ่ส านกับริการการศกึษาหมายเลข  
0-2-504-7621หรือ โทรศพัท์ตดิตอ่ศนูย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 
 

 

2. การสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

 
 
 

ศนูย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านกับริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  11120 
(กิจกรรมประจ าชดุวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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เนือ้หากิจกรรม 
 

  ให้นกัศกึษาสรุปสาระส าคญัของเนือ้หาแตล่ะหนว่ยตัง้แตห่นว่ยท่ี 1 ถึงหนว่ยท่ี 15 ให้มีความยาว
ประมาณ หน่วยละ 3 -5 หน้ากระดาษ เขียนด้วยลายมือตนเองอยา่งบรรจง สามารถอา่นได้ง่าย  
(20 คะแนน) 
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ปกรายงาน 
 
 

 
กิจกรรมประจ าชดุวชิา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

 
ภาคการศกึษาพิเศษ/2563 

 
 ช่ือนกัศกึษา……………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศพัท์  (ถ้ามี)  …………………………………………………. 
 

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏิบตัิจากผู้ประเมนิเป็นที่สดุ 
 
      ลงช่ือ…………………………………. 
            (…………………………………)  
    
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ท่ีอยู ่ อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….. รหสันกัศกึษา..................................... 
**************************************** 

ค าชีแ้จง  เม่ือศกึษาชดุวิชานีแ้ล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมาย ท่ี  หน้าข้อความ หรือในคอลมัน์ท่ีต้องการ หรือเติม    
ข้อความในชอ่งวา่งตามความเป็นจริง แล้วสง่กลบัพร้อมกบักิจกรรมประจ าชดุวิชา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ        ชาย                                  หญิง   
2.  อาย ุ............................ ปี 
3. อาชีพ/ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
      รับราชการ   ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน................................................................. 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ   ต าแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................ 
       พนกังานบริษัท   ต าแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................ 
 ค้าขาย ระบปุระเภทสินค้า.................................................       ประกอบอาชีพอิสระ ระบ.ุ................................... 
 ท าฟาร์ม ระบปุระเภทฟาร์ม  ..............................................      อ่ืนๆ ระบ.ุ.......................................................... 
4. หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียน        วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

       การจดัการการผลิตพืช            การจดัการการผลิตสตัว์ 
       ธุรกิจการเกษตร      การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
5. วตัถปุระสงค์ท่ีสมคัรเรียน  
       ต้องการปรับวฒุ ิ    น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
       ต้องการเพิ่มพนูความรู้   อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................................... 
6. วฒุิการศึกษาท่ีใช้ในการสมคัรเข้าศกึษา 
     ม.3/ม.6/ปวช.       ปวส./ปวท.เกษตรกรรม        ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ        ปวส./ปวท.อ่ืน ระบ.ุ................      
     ปริญญาตรีด้านการเกษตร          ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ   ปริญญาตรีอ่ืน ระบ ุ................................. 
7.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์         ไม่ใช้        ใช้พิมพ์งาน      ใช้อินเทอร์เน็ต        อ่ืนๆ ระบ.ุ................. 
8. ชดุวิชาท่ีสอบผา่นแล้ว จ านวน………...ชดุวิชา  และคงเหลือชดุวิชาท่ียงัไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน…………ชดุวิชา 
9. ในภาคการศกึษานีล้งทะเบียน จ านวน…………………..ชดุวิชา 
10. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียนชดุวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ 

      เป็นครัง้แรก           ลงทะเบียนทัง้สอบไล ่สอบซอ่มและครัง้นี ้ รวมทัง้สิน้…………ครัง้  
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชดุวิชาตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน 
      ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
      เข้ารับการสอนเสริม       มีประโยชน์            น้อย        ปานกลาง       มาก  

 
 
 

  

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชดุวชิา 94462 ธุรกจิการเกษตรระหว่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 
 



 
ตอนที่ 2  ความคดิเหน็เกี่ยวกบัชุดวิชา 94462 ธุรกจิการเกษตรระหว่างประเทศ 

 
รายชื่อหน่วย 

ความเหมาะสมของ
เนือ้หา 

ความชัดเจน 

ง่ายแก่การเข้าใจ 
ความเป็นประโยชน์ 

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

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ                
2. การจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศด้านการตลาด                
3. การลงทนุในธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ                
4. การจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศด้านการผลิต                
5. การจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศด้านโลจิสติกส์                
6. สารสนเทศเพือการจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ                
7. การจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศด้านทรัพยากร
มนษุย์ 

               

8. การจดัการธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศด้านการเงิน                
9. จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ                
10.บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
การเกษตรระหวา่งประเทศ 

               

11.กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ                
12.องค์การระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการเกษตร
ระหวา่งประเทศ 

               

13.ข้อตกลงทางการค้าสินค้าเกษตรระหวา่งประเทศ                
14.มาตรการทางการค้าระหวา่งประเทศ                
15.แนวทางการพฒันาธุรกิจการเกษตรระหวา่งประเทศอยา่ง
ยัง่ยืน 

               

ความพึงพอใจในภาพรวม                
 

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

หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยท่ีสดุ      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสดุ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคณุในความร่วมมือ 


