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กิจกรรมประจาชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่ างประเทศ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คานา
เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มุ่ง ให้ ผ้ ู เรี ย นและนัก ศึก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตังแต่
้ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่วน ทังการประเมิ
้
นก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุดท้ าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่วนหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุดท้ าย จึงให้ ผ้ เู รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี ้
1. สรุปหรื อประมวลเนื ้อหาสาระของเอกสารการสอนทังชุ
้ ดวิชาหรื อกลุม่ เนื ้อหากลุม่ ใดกลุ่ม
หนึง่
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขันตอนที
้
่แสดงไว้ ในหน่วยใด
หน่วยหนึง่ ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้ อมูลและความคิดในเชิงสร้ างสรรค์
นอกจากนี ้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาเอกสารการสอนตังแต่
้ ต้น
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ ม ขอให้ นกั ศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี ้ และสามารถนาความรู้ไปเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตและการทางาน
สืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

-21. การประเมินผล
เกณฑ์การให้ คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม
การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้ องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้ อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้ อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ ทงการประเมิ
ั้
นผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้ องประเมินผลโดย
ใช้ ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สงู สุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้ วนาคะแนนส่วนที่ม ากกว่าไปใช้ ในการตัดสินผลการสอบให้ กับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ างที่ 1 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 70 ข้ อ (คิดเป็ น 70 X
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 X 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ างที่ 2 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 92 ข้ อ (คิดเป็ น 92 X
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 X 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

-32. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้ นกั ศึกษาดาเนินการดังนี ้
1. ให้ นกั ศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็จแล้ วไว้ 1 ชุด ไว้ เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2565
3. ให้ จดั ทาหน้ าปกกิจกรรมให้ มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วด้ วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้ าซองดังนี ้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณีที่สง่ ทางไปรษณีย์ให้ เก็บสลิปหรื อต้ นขัวการส่
้
ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่สง่ ไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ ้น นักศึกษาจะต้ องจัดทาหน้ าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่สง่ มาด้ วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้ รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่งไปแล้ วหรื อ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษาหมายเลข
0-2-504-7621หรื อ โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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เนือ้ หากิจกรรม
ให้ นกั ศึกษาสรุปสาระสาคัญของเนื ้อหาแต่ละหน่วยตังแต่
้ หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 15 ให้ มีความ
ยาวประมาณ หน่วยละ 3 -5 หน้ ากระดาษ เขียนด้ วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ งา่ ย
(20 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…
่ ……………………………………………………….……
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ ามี) ………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผู้ประเมินเป็ นที่สดุ
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
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แบบประเมินเนื้ อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ที่อยู่ อาเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. รหัสนักศึกษา.....................................
****************************************
คาชี ้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี ้แล้ ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมาย ที่  หน้ าข้ อความ หรื อในคอลัมน์ที่ต้องการ หรื อเติม
ข้ อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้ วส่งกลับพร้ อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
 หญิง

1. เพศ  ชาย
2. อายุ ............................ ปี
3. อาชีพ/ตาแหน่ง/หน่วยงาน
รับราชการ ตาแหน่ง........................................................หน่วยงาน.................................................................
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................
พนักงานบริ ษัท ตาแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................
ค้ าขาย ระบุประเภทสินค้ า................................................. ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ....................................
ทาฟาร์ ม ระบุประเภทฟาร์ ม .............................................. อื่นๆ ระบุ...........................................................
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน
 วิชาเอกส่งเสริ มการเกษตร
 บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้ องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
 ต้ องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ ในการสมัครเข้ าศึกษา
 ม.3/ม.6/ปวช.  ปวส./ปวท.เกษตรกรรม  ปวส./ปวท.บริ หารธุรกิจ  ปวส./ปวท.อื่น ระบุ.................
 ปริ ญญาตรี ด้านการเกษตร
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
 ปริ ญญาตรี อื่น ระบุ .................................
7. ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์
 ไม่ใช้  ใช้ พิมพ์งาน  ใช้ อินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ ระบุ..................
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี ้ ลงทะเบียนชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 เป็ นครัง้ แรก
 ลงทะเบียนทังสอบไล่
้
สอบซ่อมและครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น…………ครัง้
11. ประสบการณ์เข้ ารับการสอนเสริ มชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
 ไม่เคยเข้ ารับการสอนเสริ ม เพราะ..............................................................................................
 เข้ ารับการสอนเสริ ม มีประโยชน์
 น้ อย  ปานกลาง  มาก

หมายเหตุ : ส่ งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร้ อมกัน โดยไม่ ต้องเข้ าเล่ มรวมกัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่ างประเทศ
ความเหมาะสมของ
ความชัดเจน
รายชื่อหน่ วย
เนือ้ หา
ง่ ายแก่ การเข้ าใจ
1

2

3

4 5 1 2 3 4

ความเป็ นประโยชน์

5 1 2

3

3

4

4

5

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้ านการตลาด
3. การลงทุนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
4. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้ านการผลิต
5. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้ านโลจิสติกส์
6. สารสนเทศเพือการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้ านทรัพยากร
มนุษย์
8. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้ านการเงิน
9. จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
10.บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
11.กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
12.องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
13.ข้ อตกลงทางการค้ าสินค้ าเกษตรระหว่างประเทศ
14.มาตรการทางการค้ าระหว่างประเทศ
15.แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรรหว่างประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน
ความพึงพอใจในภาพรวม
1

การนาความรู้ ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ ในงานประจา

หมายเหตุ: คะแนน 1= น้ อยที่สดุ

2= น้ อย

3= ปานกลาง

4= มาก

2

5

5= มากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะสาหรั บการปรั บปรุ งเนือ้ หา
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

