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กจิกรรมประจ าชุดวชิา 93353 การจัดการผลผลติพชื 
ภาคการศึกษาพเิศษ/2564 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
     

ค ำน ำ 
 

  เ น่ืองด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู ้เ รียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จส้ินไปแล้ว  โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหน่ึงที 

นกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใน 

หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 
 

                                                                                     คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวชิา 93353 การจดัการผลผลิตพืช 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวทิยาลยัไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  (คิดเป็น  70 X 

0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  

เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  70 X 0.83333  
เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 

 ตัวอย่างที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้  (คิดเป็น  92 X 

0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  

เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  92 X 0.83333  

เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 

 

 

 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จ 
แลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 15 กนัยายน  2565 

3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการศึกษา  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไมหาวทิยาลยัไว ้
เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

5. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้ 
หรือยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษาหมายเลข  
0-2-504-7621หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 93353 การจดัการผลผลิตพืช  

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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กิจกรรม 20 % 
ชุดวชิาการจดัการผลผลิตพืช (93353) 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ีทั้งหมด โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง  
1. ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ทั้งหมด โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง  
 

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

2. ผลผลิตผักและผลไม้เม่ือเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน) 
3. การลดความร้อนในผักและผลไม้หลังการเก็บเก่ียวมีก่ีวิธี 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 
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2. ให้นักศึกษาจับคู่ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กันมมากท่ีสุดดังต่อไปนี้  

1 นายต้องจิตปลูกฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน และดีปลี ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านใด 

 ก ฟรุ๊ตฮาร์ดเนส เทสเตอร์ 
รุ่น UB 

2 ปัจจัยภายในท่ีก่อให้เกิดการสูญเสยีของผลผลิตภายหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 ข การป้องกันและยับยั้ง
แมลงวันผลไม้ 

3 ถ้าต้องการวัดความแน่นเนื้อของสตรอว์เบอร์รีควร
เลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจะเหมาะสมที่สุด 

 ค การยับยั้งการเปลี่ยนสีของ
ผลมะม่วง 

4 สารยับยั้งการผลิตและการท างานของเอทิลีนคือสารใด  ง ฝรั่ง 
5 ก่อนการส่งออกมะม่วง ต้องน าผลมะม่วงอบไอน้ าที่

อุณหภูมิ 47 องศาสเซลเซียส เป็นเวลา  20 นาท ี
 จ ป้องกันและรักษาโรค 

6 คุณภาพทางกายภาพของผลผลิตพืชไร่  ฉ เมล็ดข้าวอยู่ในสภาพที่มี
ความชื้นสูงเป็นเวลานาน 

7 สาเหตุที่ท าให้เมล็ดข้าวที่เก็บไว้เกิดเป็นสีเหลือง  ช 1- MCP 
8 ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการเก็บรักษาผักและ

ผลไม้ที่อุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลานาน 
 ซ การคายน้ า 

 

9 ปัญหาที่พบมากในผลผลิตพืชไร่  ฌ แมกเนส-เทเลอร์ เพรส
เชอร์ เทสเตอร์ รุ่น UB 

10 ขั้นตอนแรกหลังจากเก็บเก่ียวข้าวโพดฝักอ่อนจากแปลง
เกษตรกร เพ่ือท าข้าวโพดฝักอ่อนสดส่งออก 

 ญ ความชื้น  

11 ผลไม้ที่จะต้องใช้เอนไซม์เพกติกในการย่อยเนื้อเยื่อผลไม้
ให้เป็นสารที่ละลายน้ าได้ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม 

 ฎ เมล็ดอ่อนปนมากับเมล็ด
แก่และเมล็ดเป็นโรค 

12 หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Retail 
Ready Packaging: RRP 

 ฏ มะเขือเทศ 

   ฐ บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
โฟม 

   ฑ การน าเข้าโรงเรือนที่
ระบายอากาศดี 

   ฒ ง่ายต่อการเปิด ง่ายในการ
ซ้ือ ง่ายต่อการบ่งชี้ว่า
สินค้านั้นคืออะไร ง่ายต่อ
การจัดเรียงสินค้าบนชั้น
วาง 
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ปกรายงาน 
 
 

 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93353 การจดัการผลผลิตพืช 
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

 
 ช่ือนกัศึกษา……………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)  …………………………………………………. 
 

          ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วนัท่ีประเมิน............................................................ 

 

 
 

**************************************** 
ค าชีแ้จง  เมื่อศกึษาชดุวิชานีแ้ล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี        หน้าข้อความ หรือในคอลมัน์ท่ีต้องการหรือ 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจริง  สง่กลบัมาพร้อมกิจกรรมชดุวิชา 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. เพศ      ชาย                    หญิง 
2. อายุ……………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรท่ีสมัครเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษต    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจัดการการผลิตพืช           การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
5. หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีศกึษาในปัจจุบนั        4 ปี                  2 ปีตอ่เน่ือง 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

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

7. วฒิุการศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเข้าศกึษา 
         ม.3     ม. 6   ปวช.    ปวท.          
         ปวส.เกษตรกรรม   ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
         อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไมใ่ช้     ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต    อื่นๆ (ระบ.ุ...........) 
9. ชดุวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชดุวิชา และคงเหลือชดุวิชาท่ียงัไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชดุวิชา 
10. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชดุวิชา 
11. ในภาคการศกึษานี ้ลงทะเบียนชดุวิชา 93353 การจดัการผลผลิตพืช 
         เป็นครัง้แรก            ลงทะเบียนทัง้สอบไล ่สอบซอ่มและครัง้นี ้ รวมทัง้สิน้…………ครัง้  
12. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชดุวิชาตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน 
         ไมเ่คยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสริม มีประโยชน์       น้อย        ปานกลาง      มาก  
 

หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มำพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกัน 

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชดุวชิา 93353 การจดัการผลผลติพชื 

 

พิเศษ/64 
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       ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาชดุวิชา 93353 การจดัการผลผลิตพืช 

               
                                 รำยชื่อหน่วย 

ควำมชัดเจน                         
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็น
ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจดัการผลผลิตพืช           
2.  มาตรฐานของผลผลิตพืช           
3.  กระบวนการผลิตพืช           
4. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัดชันีและการเก็บเก่ียวผลผลิตพืช           
5.  การปฏิบตัิหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตผกัและผลไม้           
6.  การปฏิบตัิหลงัการเก็บเก่ียวของดอกไม้           
7.  การปฏิบตัิหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชไร่           
8.  คณุภาพของผลผลิตพืช           
9.  การจดัการศตัรูผลผลิตพืชหลงัการเก็บเก่ียว           
10. การแปรรูปผลผลิตผกั ผลไม้ และดอกไม้           
11. การแปรรูปผลผลิตพืชไร่และพืชสมนุไพร           
12. บรรจภุณัฑ์ส าหรับผลผลิตพืช           
13. ระบบโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานของผลผลิตพืช           
14. การเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตพืช           
15. การจดัการการตลาดผลผลิตพืช           
ควำมพงึพอใจในภำพรวม           

    
การน าความรูไ้ปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

   หมายเหตุ: คะแนน 1= นอ้ยท่ีสุด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนือ้หำ 
.......................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


