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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช 

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้ เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมาาคปิิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตุุประสงคเเื่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารุ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกตเความรู้จากเอกสารการสอนเื่ือจัดท าโครงการืัฒนางานอย่างใดอย่ างหนึ่งที 

นักศึกษาท า 
3. ืัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน 

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะหเ  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรคเ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นาาค

การศึกษา  และจากการวิจัยืบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายาาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืืช ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารุน าความรู้ไปเป็นประโยชนเต่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
 

                                                                                     คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืืช 
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 เกณฑเการให้คะแนนกิจกรรมจะืิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าุาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่
ุาม  ความุูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินปลายาาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายาาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเื่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการ
สอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายาาคเืียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายาาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะืิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชนเสูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายาาคของนักศึกษาเืียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายาาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 X 

0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายาาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายาาคเืียงอย่างเดียว  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)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายาาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายาาคเืียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 X 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ 
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 30 เมษายน 2566 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยตนเอง ณ ส านักบริการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียเลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณียเให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และุ่ายเอกสารกจิกรรมที่ส่งไมหาวิทยาลัยไว้ 

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากิในาาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
5. นักศึกษาสามารุตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง      

โดยโทรศัืทเสอบุามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัืทเติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621  
หรือ โทรศัืทเติดต่อศูนยเสารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193  
โทรสาร 0-2503-3546  โทรศัืทเฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง)  หมายเลข  0-2504-7191, 0-
2504-7193 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยเบริการการสอนทางไปรษณียเ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางืูด  อ าเาอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืืช  

สาขาวิชาเกษตรศาสตรเและสหกรณเ) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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กิจกรรม 20 % 
ชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืืช  

าาคการศึกษาที่ 2/2565 
 

1. ให้นักศึกษาตอบค าุามต่อไปนี้ทั้งหมด โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง  
 

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตืืชด้วยแรงงานคน มีการใช้เครื่องมืออุปกรณเอะไรบ้าง อธิบายมา 5 ชนิดว่าแต่ละชนิดเป็น
อุปกรณเส าหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตืืชชนิดใด (5 คะแนน) 

2. ผลผลิตผักและผลไม้เม่ือเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
3. การลดความร้อนในผักและผลไม้หลังการเก็บเก่ียวมีก่ีวิธี อะไรบ้าง ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
4. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียคุณาาืของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวมีอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
5. ฮอรเโมนืืชชนิดใด ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไม้ผลหลังเก็บเกี่ยวอธิบายือสังเขป (5 คะแนน)  
6. การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลผลิตืืชหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วมีก่ีวิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
7. จงอธิบายกระบวนการแปรรูปปาลเมน้ ามันือสังเขป (5 คะแนน) 
8. การเลือกบรรจุาัณฑเส าหรับขายปลีกผลผลิตืืชควรืิจารณาอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
9. การเื่ิมมูลค่าผลผลิตืืชจากการืัฒนากิจการท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
10. สารสนเทศทางการตลาดผลผลิตืืชได้มาจากแหล่งใดบ้าง และข้อมูลทุติยาูมิและข้อมูลปฐมาูมิแตกต่างกัน

อย่างไร (5คะแนน) 
 

3. เนือ้หากิจกรรม 
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2. ให้นักศึกษาจับคู่ข้อความท่ีมีความสัมืันธเกันมมากท่ีสุดดังต่อไปนี้  
1 นายต้องจิตปลูกฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน และดีปลี ซึ่งมี

ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเในด้านใด 
 ก ฟรุ๊ตฮารเดเนส เทสเตอรเ รุ่น UB 

2 ปัจจัยาายในท่ีก่อให้เกิดการสูญเสยีของผลผลิตาายหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 ข การป้องกันและยับยั้งแมลงวัน
ผลไม ้

3 ุ้าต้องการวัดความแน่นเนื้อของสตรอวเเบอรเรีควร
เลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจะเหมาะสมที่สุด 

 ค การยับยั้งการเปลี่ยนสีของผล
มะม่วง 

4 สารยับยั้งการผลิตและการท างานของเอทิลีนคือสารใด  ง ฝรั่ง 
5 ก่อนการส่งออกมะม่วง ต้องน าผลมะม่วงอบไอน้ าที่

อุณหาูมิ 47 องศาสเซลเซียส เป็นเวลา  20 นาท ี
 จ ป้องกันและรักษาโรค 

6 คุณาาืทางกายาาืของผลผลิตืืชไร่  ฉ เมล็ดข้าวอยู่ในสาาืที่มี
ความชื้นสูงเป็นเวลานาน 

7 สาเหตุที่ท าให้เมล็ดข้าวที่เก็บไว้เกิดเป็นสีเหลือง  ช 1- MCP 
8 ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการเก็บรักษาผักและ

ผลไม้ที่อุณหาูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลานาน 
 ซ การคายน้ า 

 

9 ปัญหาที่ืบมากในผลผลิตืืชไร่  ฌ แมกเนส-เทเลอรเ เืรสเชอรเ เท
สเตอรเ รุ่น UB 

10 ขั้นตอนแรกหลังจากเก็บเก่ียวข้าวโืดฝักอ่อนจากแปลง
เกษตรกร เื่ือท าข้าวโืดฝักอ่อนสดส่งออก 

 ญ ความชื้น  

11 ผลไมท้ี่จะต้องใช้เอนไซมเเืกติกในการย่อยเนื้อเยื่อผลไม้
ให้เป็นสารที่ละลายน้ าได้ เืื่อแปรรูปผลิตาัณฑเืร้อมดื่ม 

 ฎ เมล็ดอ่อนปนมากับเมล็ดแก่และ
เมล็ดเป็นโรค 

12 หลักการของการออกแบบบรรจุาัณฑเแบบ Retail 
Ready Packaging: RRP 

 ิ มะเขือเทศ 

   ฐ บรรจุาัณฑเประเาทกล่องโฟม 
   ฑ การน าเข้าโรงเรือนที่ระบาย

อากาศดี 
   ฒ ง่ายต่อการเปิด ง่ายในการซื้อ 

ง่ายต่อการบ่งชี้ว่าสินค้านั้นคือ
อะไร ง่ายต่อการจัดเรียงสินค้า
บนชั้นวาง 
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ปกรายงาน 

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืืช 

าาคการศึกษาที่ 2/2565 
 

 ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศัืทเ  (ุ้ามี)  …………………………………………………. 
 

          ข้าืเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนาาคปิิบัติจากผู้ประเมนิเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วันที่ประเมนิ............................................................ 

 
 

 

**************************************** 
ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายุูกที่        หนา้ข้อความ หรือในคอลัมนเที่ต้องการหรอื 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ  สง่กลบัมาืร้อมกิจกรรมชุดวชิา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เืศ      ชาย                    หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีื……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลักสูตรท่ีสมัครเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษต    บริหารธุรกิจสหกรณเ 
        การจัดการการผลิตืืช           การจัดการการผลิตสัตวเ 

        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัืยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน        4 ป ี                 2 ปีต่อเนื่อง 

6. วัตุุประสงคเที่สมัครเรียน  
 ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเืิ่มืูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
         ม.3     ม. 6   ปวช.    ปวท.          
         ปวส.เกษตรกรรม   ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…) 
         อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารุในการใช้คอมืิวเตอรเ    ไม่ใช้     ใช้ืมิืเงาน    ใช้อินเทอรเเน็ต    อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในาาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในาาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตืชื 
         เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  
11. ประสบการณเเข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาตา่งๆ ที่มหาวทิยาลัยเปิดสอน 
         ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เืราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสริม มีประโยชนเ       น้อย        ปานกลาง      มาก  
 
 

หมายเหตุ  สง่แบบประเมนิและกิจกรรม มาพร้อมกนัโดยไมต่้องเข้าเล่มรวมกัน 

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชดุวชิา 93353 นวตักรรมและการจดัการผลผลติพชื 

 

ภาค 2/65 
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     ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวชิา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลติืชื 
               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการจัดการผลผลิตืืช           
2.  มาตรฐานของผลผลิตืชื           
3.  กระบวนการผลิตืชื           
4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดชันแีละการเก็บเก่ียวผลผลิตืืช           
5.  การปิิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติผักและผลไม้           
6.  การปิิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวของดอกไม้           
7.  การปิิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติืืชไร่           
8.  คุณาาืของผลผลิตืชื           
9.  การจัดการศัตรูผลผลิตืชืหลังการเก็บเกี่ยว           
10. การแปรรูปผลผลิตผัก ผลไม้ และดอกไม ้           
11. การแปรรูปผลผลิตืชืไร่และืืชสมนุไืร           
12. บรรจุาัณฑเส าหรับผลผลิตืืช           
13. ระบบโลจสิติกสเและโซ่อุปทานของผลผลิตืชื           
14. การเืิ่มมูลค่าผลผลิตืชื           
15. การจัดการการตลาดผลผลติืืช           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

    
การน าความรูไ้ปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

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

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


