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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
สาขาวิชาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

     

ค าน า 
  

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้ เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
      กลุ่มหนึ่ง 
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 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน
สืบไป 
 
 

                                                                       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการ
สอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกั บ
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 30 ตุลาคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

 
5.  ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้ 

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
     6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้ว หรือยังโดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านักบริการการศึกษา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 
 
 
 

     

 
 

2. การสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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งานที่ก าหนดให้ท า 

ส่วนที่ 1  ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาแต่ละหน่วยตั้งแต่หน่วยที่ 1 -15 ให้มีความยาวประมาณ    หน่วย
ละ 3 -5 หน้ากระดาษ เขียนด้วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ง่าย  
 

ส่วนที่ 2 ให้นักศึกษาเขียนบรรยายถึงลักษณะธุรกิจการเกษตรในท้องถิ่นของท่าน หรือธุรกิจการเกษตรที่ท่านสนใจ 
โดยยกตัวอย่างมา 1 ธุรกิจ และให้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนั้นให้อยู่รอดและเติบโต ตามความรู้ที่ได้จาก
ชุดวิชานี้ โดยเรียงล าดับหัวขอ้ดังต่อไปนี้  

1) ลักษณะของธุรกิจการเกษตรที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อกิจการ ผู้ด าเนินกิจการ  สถาน
ที่ตั้ง สินค้าหรือบริการของกิจการ และกระบวนการด าเนินงานของกิจการ 

2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของกิจการ 
3) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาธุรกิจตามข้อเสนอแนะของท่าน 

 

ส่วนที่ 3  ให้นักศึกษาอธิบายคุณธรรมจริยธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรมาพอสังเขป  
 

โดยให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ง่าย (20 คะแนน) 
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ปกรายงาน 

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94465 การพัฒนาธุรกจิการเกษตรและสหกรณ์ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

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

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมนิเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วันท่ีประเมิน. วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.......................... 

 
 

 
ที่อยู่  อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. ปีท่ีสมัครเข้าศึกษา..................................... 

**************************************** 
ค าช้ีแจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย ที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ท่ีต้องการ หรือเติม    ข้อความ

ในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมชุดวิชา 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เพศ        ชาย                     หญิง   
2.  อายุ ............................ ปี 
3. อาชีพ/ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
      รับราชการ   ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน................................................................. 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ต าแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................ 
        พนักงานบริษัท   ต าแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................ 
      ค้าขาย ระบุประเภทสินค้า.................................................     ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ.................................... 
      ท าฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม  ..............................................   อื่นๆ ระบุ........................................................... 
4. หลักสูตรที่สมคัรเรียน    วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ ์

     การจัดการการผลิตพืช            การจัดการการผลิตสัตว ์
     ธุรกิจการเกษตร     การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
        ม.3         ม.6/ปวช.      ปวส./ปวท.เกษตรกรรม     ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ    ปวส./ปวท.อื่น ระบุ............ 
        ปริญญาตรีด้านการเกษตร     ปริญญาตรีบรหิารธุรกจิ    ปริญญาตรีอื่น ระบุ ................................. 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
        ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
7.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์         ไม่ใช้         ใช้พิมพ์งาน        ใช้อินเทอร์เน็ต        อื่นๆ ระบุ.................. 
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวชิาที่ยังไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียนชุดวิชา 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ ์
         เป็นครั้งแรก              ลงทะเบียนทั้งสอบไล ่สอบซ่อมและครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาตา่งๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
         ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสรมิ       มีประโยชน์             น้อย          ปานกลาง        มาก  

 
 

หมายเหตุ  สง่แบบประเมินและกจิกรรมมาพร้อมกันโดยไม่ต้องเขา้เล่มรวมกัน

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 94465 การพัฒนาธุรกจิการเกษตรและสหกรณ ์
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชดุวิชา 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ ์

 
รายชื่อหน่วย 

ความเหมาะสมของ
เนื้อหา 

ความชัดเจน 
ง่ายแก่การเข้าใจ 

ความเป็นประโยชน ์

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

1. แนวคิดการพฒันาธุรกิจการเกษตร                
2. หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร                
3. แนวคิดการพัฒนาธุรกิจการเกษตรด้วยสหกรณ์                
4. การจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร                
5. กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจการเกษตร                
6. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร                
7. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลติผลทางการเกษตร                
8. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลติภัณฑ์ทางการเกษตร                
9. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการตลาดสนิค้าและ
บริการทางธุรกิจการเกษตร 

               

10. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการด าเนนิงาน
ธุรกิจการเกษตร 

               

11. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และภูมิปัญญาทาง
ธุรกิจการเกษตร 

               

12. การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร                
13. การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร                
14. การพัฒนาธุรกิจการเกษตรด้วยฐานความรู ้                
15. การพัฒนาธุรกิจการเกษตรด้วยสหกรณ์                
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 าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


