มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา
93353 การจัดการผลผลิตพืช
(Crop Commodity Management)
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564

ปมก.002

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ยนและนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการศึ กษาเล่ าเรี ย นครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุ ก ต์ ค วามรู ้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อ จัด ท าโครงการพัฒ นางานอย่า งใดอย่า งหนึ่ งที
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิ จกรรมประจาชุ ดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ดวิช า 93353 การจัดการผลผลิ ตพื ช ขอให้ นัก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป

คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช

-21. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิ จกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุ มประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 X
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 X 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 X
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 X 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

-32. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2565
3. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ งกิจกรรมที่ทาเสร็ จเรียบร้ อยแล้ว ด้วยตนเอง ณ สานักบริ การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้ว
หรื อยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษาหมายเลข
0-2-504-7621หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนื ้อหากิจกรรม
กิจกรรม 20 %
ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช (93353)
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ท้ งั หมด โดยเขียนด้ วยลายมือตนเอง
1. ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ทั้งหมด โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชด้วยแรงงานคน มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง อธิบายมา 5 ชนิดว่าแต่ละชนิดเป็น
อุปกรณ์สาหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชชนิดใด (5 คะแนน)
2. ผลผลิตผักและผลไม้เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน)
3. การลดความร้อนในผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวมีกี่วิธี อะไรบ้าง ให้อธิบายอย่างละเอียด (5 คะแนน)
4. ปัจจัยที่ทาให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวมีอะไรบ้าง (5 คะแนน)
5. ฮอร์โมนพืชชนิดใด ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไม้ผลหลังเก็บเกี่ยวอธิบายพอสังเขป (5 คะแนน)
6. การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูผลผลิตพืชหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วมีกี่วิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน)
7. จงอธิบายกระบวนการแปรรูปปาล์มน้ามันพอสังเขป (5 คะแนน)
8. การเลือกบรรจุภัณฑ์สาหรับขายปลีกผลผลิตพืชควรพิจารณาอะไรบ้าง (5 คะแนน)
9. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชจากการพัฒนากิจการทาได้กี่วิธี อะไรบ้าง (5 คะแนน)
10. สารสนเทศทางการตลาดผลผลิตพืชได้มาจากแหล่งใดบ้าง และข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิแตกต่างกัน
อย่างไร (5คะแนน)

-52. ให้นักศึกษาจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันมมากที่สุดดังต่อไปนี้
1 นายต้องจิตปลูกฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และดีปลี ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในด้านใด
2 ปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดการสูญเสียของผลผลิตภายหลังการเก็บ

ก
ข

เกี่ยว

3 ถ้าต้องการวัดความแน่นเนื้อของสตรอว์เบอร์รีควร
เลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจะเหมาะสมที่สุด
4 สารยับยั้งการผลิตและการทางานของเอทิลีนคือสารใด
5 ก่อนการส่งออกมะม่วง ต้องนาผลมะม่วงอบไอน้าที่
อุณหภูมิ 47 องศาสเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
6 คุณภาพทางกายภาพของผลผลิตพืชไร่

ค

7 สาเหตุที่ทาให้เมล็ดข้าวที่เก็บไว้เกิดเป็นสีเหลือง
8 ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการเก็บรักษาผักและ
ผลไม้ที่อุณหภูมิที่ต่ากว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลานาน
9 ปัญหาที่พบมากในผลผลิตพืชไร่

ช
ซ

10 ขั้นตอนแรกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนจากแปลง
เกษตรกร เพื่อทาข้าวโพดฝักอ่อนสดส่งออก
11 ผลไม้ที่จะต้องใช้เอนไซม์เพกติกในการย่อยเนื้อเยื่อผลไม้
ให้เป็นสารที่ละลายน้าได้ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม
12 หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Retail
Ready Packaging: RRP

ญ

ง
จ
ฉ

ฌ

ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ

ฟรุ๊ตฮาร์ดเนส เทสเตอร์
รุ่น UB
การป้องกันและยับยั้ง
แมลงวันผลไม้
การยับยั้งการเปลี่ยนสีของ
ผลมะม่วง
ฝรั่ง
ป้องกันและรักษาโรค
เมล็ดข้าวอยู่ในสภาพที่มี
ความชื้นสูงเป็นเวลานาน
1- MCP
การคายน้า

แมกเนส-เทเลอร์ เพรส
เชอร์ เทสเตอร์ รุ่น UB
ความชื้น
เมล็ดอ่อนปนมากับเมล็ด
แก่และเมล็ดเป็นโรค
มะเขือเทศ
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
โฟม
การนาเข้าโรงเรือนที่
ระบายอากาศดี
ง่ายต่อการเปิด ง่ายในการ
ซือ้ ง่ายต่อการบ่งชี้ว่า
สินค้านั้นคืออะไร ง่ายต่อ
การจัดเรียงสินค้าบนชั้น
วาง
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………….……
ที่อยู…
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
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วันที่ประเมิน............................................................

แบบประเมินเนื้ อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
****************************************
คาชี ้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี ้แล้ ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่ หน้ าข้ อความ หรื อในคอลัมน์ที่ต้องการหรื อ
เติมข้ อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง ส่งกลับมาพร้ อมกิจกรรมชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษต
 บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศกึ ษาในปั จจุบนั
 4 ปี
 2 ปี ต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ ในการสมัครเข้ าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้ พิมพ์งาน  ใช้ อินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี ้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี ้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
 เป็ นครัง้ แรก
 ลงทะเบียนทังสอบไล่
้
สอบซ่อมและครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น…………ครัง้
12. ประสบการณ์เข้ ารับการสอนเสริ มชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
 ไม่เคยเข้ ารับการสอนเสริ ม เพราะ..............................................................................................
 เข้ ารับการสอนเสริ ม มีประโยชน์  น้ อย  ปานกลาง  มาก

หมำยเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มำพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ ำเล่ มรวมกัน
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รำยชื่อหน่ วย

ควำมชัดเจน
ควำมเป็ น
(ง่ ำยแก่ กำรเข้ ำใจ)
ประโยชน์
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช
2. มาตรฐานของผลผลิตพืช
3. กระบวนการผลิตพืช
4. ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับดัชนีและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
5. การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักและผลไม้
6. การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้
7. การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่
8. คุณภาพของผลผลิตพืช
9. การจัดการศัตรู ผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว
10. การแปรรูปผลผลิตผัก ผลไม้ และดอกไม้
11. การแปรรูปผลผลิตพืชไร่ และพืชสมุนไพร
12. บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลผลิตพืช
13. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานของผลผลิตพืช
14. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช
15. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช
ควำมพึงพอใจในภำพรวม
การนาความรูไ้ ปใช้

1

2

3

4

5

1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรั บกำรปรั บปรุ งเนือ้ หำ
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

