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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

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

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่ างหนึ่งที 

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน 

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 
 

                                                                                     คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 

 
 

 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่
ถาม  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 าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
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 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  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไมหาวิทยาลัยไว้ 

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย

โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2504-7623, 26, 28 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ)์ 
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กิจกรรม 20 % 

ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช (93353) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

 
1. ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ทั้งหมด โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง  
 

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชด้วยแรงงานคน มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง อธิบายมา 5 ชนิดว่าแต่ละชนิดเป็น
อุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชชนิดใด (5 คะแนน) 

2. ผลผลิตผักและผลไม้เม่ือเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
3. การลดความร้อนในผักและผลไม้หลังการเก็บเก่ียวมีกี่วิธี อะไรบ้าง ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
4. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวมีอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
5. ฮอร์โมนพืชชนิดใด ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไม้ผลหลังเก็บเกี่ยวอธิบายพอสังเขป (5 คะแนน)  
6. การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลผลิตพืชหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วมีก่ีวิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
7. จงอธิบายกระบวนการแปรรูปปาล์มน้ ามันพอสังเขป (5 คะแนน) 
8. การเลือกบรรจุภัณฑ์ส าหรับขายปลีกผลผลิตพืชควรพิจารณาอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
9. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชจากการพัฒนากิจการท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
10. สารสนเทศทางการตลาดผลผลิตพืชได้มาจากแหล่งใดบ้าง และข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิแตกต่างกัน

อย่างไร (5คะแนน) 
 

3. เนือ้หากิจกรรม 
 



6 
 

 
2. ให้นักศึกษาจับคู่ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กันมมากท่ีสุดดังต่อไปนี้  

1 นายต้องจิตปลูกฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน และดีปลี ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านใด 

 ก ฟรุ๊ตฮาร์ดเนส เทสเตอร์ รุ่น UB 

2 ปัจจัยภายในท่ีก่อให้เกิดการสูญเสยีของผลผลิตภายหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 ข การป้องกันและยับยั้งแมลงวันผลไม้ 

3 ถ้าต้องการวัดความแน่นเนื้อของสตรอว์เบอร์รีควร
เลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจะเหมาะสมที่สุด 

 ค การยับยั้งการเปลี่ยนสีของผลมะม่วง 

4 สารยับยั้งการผลิตและการท างานของเอทิลีนคือสารใด  ง ฝรั่ง 
5 ก่อนการส่งออกมะม่วง ต้องน าผลมะม่วงอบไอน้ าที่

อุณหภูมิ 47 องศาสเซลเซียส เป็นเวลา  20 นาท ี
 จ ป้องกันและรักษาโรค 

6 คุณภาพทางกายภาพของผลผลิตพืชไร่  ฉ เมล็ดข้าวอยูใ่นสภาพที่มีความชื้นสูงเป็น
เวลานาน 

7 สาเหตุที่ท าให้เมล็ดข้าวที่เก็บไว้เกิดเป็นสีเหลือง  ช 1- MCP 
8 ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการเก็บรักษาผักและ

ผลไม้ที่อุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลานาน 
 ซ การคายน้ า 

 

9 ปัญหาที่พบมากในผลผลิตพืชไร่  ฌ แมกเนส-เทเลอร์ เพรสเชอร์ เทสเตอร์ 
รุ่น UB 

10 ขั้นตอนแรกหลังจากเก็บเก่ียวข้าวโพดฝักอ่อนจากแปลง
เกษตรกร เพ่ือท าข้าวโพดฝักอ่อนสดส่งออก 

 ญ ความชื้น  

11 ผลไมท้ี่จะต้องใช้เอนไซม์เพกติกในการย่อยเนื้อเยื่อผลไม้
ให้เป็นสารที่ละลายน้ าได้ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม 

 ฎ เมล็ดอ่อนปนมากับเมล็ดแก่และเมล็ด
เป็นโรค 

12 หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Retail 
Ready Packaging: RRP 

 ฏ มะเขือเทศ 

   ฐ บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม 
   ฑ การน าเข้าโรงเรือนที่ระบายอากาศดี 
   ฒ ง่ายต่อการเปิด ง่ายในการซื้อ ง่ายต่อ

การบ่งชี้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ง่ายต่อ
การจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง 
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ปกรายงาน 
 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
 

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

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมนิเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วันที่ประเมนิ............................................................ 

 
 

 

**************************************** 
ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่        หนา้ข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการหรอื 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ  สง่กลบัมาพร้อมกิจกรรมชุดวชิา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ      ชาย                    หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลักสูตรท่ีสมัครเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษต    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
        การจัดการการผลิตพืช           การจัดการการผลิตสัตว์ 

        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน        4 ป ี                 2 ปีต่อเนื่อง 

6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
 ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
         ม.3     ม. 6   ปวช.    ปวท.          
         ปวส.เกษตรกรรม   ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…) 
         อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไม่ใช้     ใช้พมิพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต    อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา 93353 การจัดการผลผลิตพชื 
         เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาตา่งๆ ที่มหาวทิยาลัยเปิดสอน 
         ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสริม มีประโยชน์       น้อย        ปานกลาง      มาก  
 
 

หมายเหตุ  สง่แบบประเมนิและกิจกรรม มาพร้อมกนัโดยไมต่้องเข้าเล่มรวมกัน 

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชดุวชิา 93353 การจดัการผลผลติพชื 

 

ภาค 2/65 
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      ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวชิา 93353 การจัดการผลผลิตพชื 

               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการจัดการผลผลิตพืช           
2.  มาตรฐานของผลผลิตพชื           
3.  กระบวนการผลิตพชื           
4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดชันแีละการเก็บเก่ียวผลผลิตพืช           
5.  การปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติผักและผลไม ้           
6.  การปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวของดอกไม้           
7.  การปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติพืชไร่           
8.  คุณภาพของผลผลิตพชื           
9.  การจัดการศัตรูผลผลิตพชืหลังการเก็บเกี่ยว           
10. การแปรรูปผลผลิตผัก ผลไม้ และดอกไม ้           
11. การแปรรูปผลผลิตพชืไร่และพืชสมนุไพร           
12. บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลผลิตพืช           
13. ระบบโลจสิติกส์และโซ่อุปทานของผลผลิตพชื           
14. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพชื           
15. การจัดการการตลาดผลผลติพืช           
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 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


