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กิจกรรมประจ าชุดวิชา  93352 หลักการจัดการการผลิตพืช   

ภาคการศึกษาท่ี  1/2565 
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค ำน ำ 

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

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษา

ท า 
3.    พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย

หนึ่ง ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 
                            คณะกรรมการบริหาร 
            ชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช   
 
 
 
 
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  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 าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 × 
0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 × 0.83333  
เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 × 
0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 × 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วไว้ 1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่  30 ตุลำคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อย ณ  ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

 
    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

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 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ (จ านวน 4 ข้อๆ ละ 5 คะแนน) โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่าน
ง่าย คะแนนเต็ม 20 คะแนน (คิดเป็นคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20)  

 

เนื้อหำกิจกรรม 
 

1. จงยกตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตพืชมา 2 ประเด็น พร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียดว่ามีวิธีจัดการ 
    อย่างไร (เช่น นักศึกษาเลือกประเด็นการจัดการดินในการผลิตพืช และการจัดการแสงในการผลิตพืช นักศึกษาต้อง 
    อธิบายมาอย่างละเอียดว่าดินที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตพืชเป็นอย่างไร และจะจัดการแก้ไขได้อย่างไร แสงม ี
    ความส าคัญในการผลิตพืชอย่างไร และต้องจัดการอย่างไรให้เหมาะสม) 
2. ระบบการปลูกพืชมีความส าคัญต่อการเกษตร เศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร อธิบายมาเป็นข้อๆ 
3. จงอธิบายวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดธาตุอาหาร และดินตื้นมาอย่างละเอียด 
4. แนวทางการควบคุมการผลิตพืชมีกี่แนวทาง อะไรบ้าง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา……………………………………………………… 
 
 

ภาค....................ปีการศึกษาที่.................... 
 

   ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู…่………………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………………………………. 
  โทรศัพท ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ………………………………………… 
            (…………………………………………)  
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 วันที่ประเมนิ........................................................... 

 
 

 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….……………….. 
ที่อยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. 

**************************************** 
ค าชี้แจง   เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมนิฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่          หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ทีต่้องการหรอื 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประเมนิชุดวชิา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย                                  หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจัดการการผลิตพืช            การจัดการการผลติสัตว ์
        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน       4 ปี           2 ปีต่อเนื่อง 
    วิชาเอก................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
        ต้องการปรับวุฒ ิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
     ม.3                       ม. 6                        ปวช.                   ปวท.          
     ปวส.เกษตรกรรม       ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
     อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์        ไม่ใช้         ใช้พิมพ์งาน          ใช้อินเทอร์เน็ต         อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 
     เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล ่สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  

 
 

หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มำพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกัน  

แบบประเมินเนื้อหำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ 93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลิตพืช 

 

ภาค 1 ปี 65 
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ตอนที ่2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 93352  หลักกำรจัดกำรกำรผลิตพืช 

               
                                 รำยชื่อหน่วย 

ควำมชัดเจน                         
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็น
ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  1. แนวคิดในการจัดการการผลิตพืช           
  2. หลักการตลาดเพื่อการผลิตพืช           
  3. หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตพืช           
  4. ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการการผลิตพืช           
  5. การวิเคราะห์โครงการเพื่อการจัดการการผลิตพืช           
  6. การจัดการหน่วยธุรกิจฟาร์ม           
  7. ระบบการปลูกพืช           
  8. หลักการจัดการผลิตและดูแลรักษาพืช           
  9. การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช           
10. หลักการจดัการเครื่องจักรกลเกษตร           
11. การควบคุมการผลิตพืช           
12. การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาผักอินทรีย์           
13. การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาสับปะรด           
14. การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษากล้วยหอมทอง           
15. การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาปาล์มน้ ามัน           
ควำมพึงพอใจในภำพรวม           

    
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

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

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนื้อหำ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ  


