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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์

     
ค าน า 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษา

ท า 
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย

หนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 
 ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต และการท างานสืบไป 
       
        คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

 
 

ปมก.002 

  93458 การจดัการการผลิตไม้ดอกไม้ประดบัเชิงธุรกิจ 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80 คะแนน 
 ส่วนที่  2 จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 
 การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนักศึกษาท่าน
ใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้จากคะแนนสอบปลาย
ภาคในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
  
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย 
ดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ 
ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด เพ่ือไว้เป็นหลักฐาน 

3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2564 
4. กรอกข้อมูลลงในปกรายงานที่แนบไปให้กับกิจกรรม 
5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ 

การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัย
ไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-5047628 ส านักบริการการศึกษา หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชดุ
วิชา 

 
 
 

ศนูย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านกับริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  11120 
(รายงานนกัศกึษาชดุวิชา 93458 การจดัการการผลิตไม้ดอกไม้ประดบัเชิงธุรกิจ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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 กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ กำรจัดกำรกำรผลติไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกจิ ภำคกำรศึกษำที ่ 1/2563 
ค ำช้ีแจง      นกัศึกษาอ่านค าถามและตอบกิจกรรมโดยเขียนค าตอบ ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ไม้ดอกไม้ประดับ (1 คะแนน) หมายถึง          
            

2. การจ าแนกไม้ดอกไม้ประดับแบ่งตามธุรกิจการค้าและประโยชน์ใช้สอยแบ่งได้อย่างไรบ้าง (6 คะแนน) 

 1)         

 2)         

 3)          

 4)         

 5)         

 6)         
3. ศูนย์กลางการซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในยุโรปอยู่ที่ประเทศ (1 คะแนน)      

4. แนวโน้มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของไทยเป็นอย่างไร อธิบายพอสังเขป (4 คะแนน) 

             
             
             
             
             
              

5. เอทิลีนมีผลอย่างไรต่อไม้ดอกไม้ประดับ (1 คะแนน)        
             
              

6. น้ าหรือสารที่ใช้แช่ดอกไม้เพ่ือยืดอายุการปักแจกันมีส่วนประกอบพื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง 
(1 คะแนน)             
              

3. เนือ้หากิจกรรม 
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7. หากต้องการขยายพันธุ์ต้นชบาให้มีดอกหลายสีในหนึ่งต้นควรสามารถขยายพันธุ์ด้วยการ (1 คะแนน)    
              
8. วัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพควรมีลักษณะอย่างไร จงบอกมา 5 ข้อ 

 1)         

 2)         

 3)          

 4)         

 5)         
9. ลักษณะการด าเนินธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับแบ่งตามจุดมุ่งหมายของเจ้าของกิจการได้ 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง จง
อธิบาย (2 คะแนน)   

 1)             
             
              

 2)             
             
              

10. การแบ่งส่วนการตลาดไม้ดอกไม้ประดับแบ่งได้เป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง จงอธิบาย (3 คะแนน)   

             
             
             
              

11. เกษตรกรนิยมขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีใด พร้อมบอกเหตุผล (2 คะแนน)   
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12. จงอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตกล้วยไม้ พอสังเขป (5 คะแนน)   

             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

13. ช่องทางการตลาดของไม้ตัดใบของไทยเป็นอย่างไร จงวาดภาพ (2 คะแนน) 
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14. การจัดการการผลิตเฟิร์นใบหนังมีปัญหาในการจัดการอย่างไร พร้อมบอกแนวทางการแก้ไข (3 คะแนน) 

             
             
             
              
             
             
             
              
15. ภูมิสถาปตัยกรรม (1 คะแนน) หมายถึง         
             
              
16. งานภูมิทัศน์ช่วยในการการปรับสมดุลในระบบนิเวศอย่างไรได้บ้าง (2 คะแนน) 

             
             
             
              
             
             
             
              
17. จงยกตัวอย่างพืชต่อไปนี้ อย่างละ 3 ชนิด (5 คะแนน) 

1) ไม้คลุมดิน             

 2) ไม้พุ่ม             

 3) ไม้ยืนต้น              
18. จงยกตัวอย่างชื่อพรรณไม้น้ าต่อไปนี้ อย่างละ 3 ชนิด (6 คะแนน) 

1) พืชใต้น้ า             

 2) พืชโผล่เหนือน้ า            

 3) พืชชายน้ า              

 4) พืชลอยน้ า           
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19. การเตรียมพ้ืนที่ปลูกบัวหลวงในพ้ืนที่ที่มีน้ าขังมีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบาย (4 คะแนน) 

             
             
             
              
             
              
20. การขยายพันธุ์บัวประดับสามารถท าได้อย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 

1)         

 2)         

 3)          
21. การผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคสามารถท าได้อย่างไร อธิบายพอสังเขป (2 คะแนน) 

             
             
              
             
              
              
22. การจัดการหลังจากตัดดอกปทุมมาควรท าอย่างไร (2 คะแนน) 

             
             
              
              
23. การตัดแต่งกิ่งกุหลาบมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร (4 คะแนน) 

1)             

 2)             

 3)              

 4)             
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24. กุหลาบแสดงอาการใบเป็นจุดวงกลมสีด าที่ผิวด้านบนของใบ ใบและดอกมีขนาดเล็กลงแสดงว่ากุหลาบเป็นโรค (1 
คะแนน)            
25. จงอธิบายระบบปลูกหน้าวัวที่พบโดยทั่วไป (3 คะแนน) 

1)             
             
              

 2)             
             
              

 3)              
             
              

26. ดอกหน้าวัวที่พร้อมเก็บเก่ียวมีลักษณะอย่างไร (1 คะแนน)      
              

27. จงยกตัวอย่างไม้เด็ดดอก 5 ชนิด (1 คะแนน)        
              
28. การบังคับทรงพุ่มไม้ดอกกระถางสามารถท าได้โดย (2 คะแนน) 

1)             

 2)             

29. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ไผ่กวนอิมสามารถท าได้อย่างไร (2 คะแนน) 
             
             
              
              
30. ไม้อวบน้ ามีลักษณะเป็นอย่างไร จงยกตัวอย่างมา 5 ข้อ (5 คะแนน) 

1)             
 2)             
 3)              
 4)             
 5)             
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ปกรายงาน 
 
 

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

ภาค……………ปีการศกึษา.......…………….. 
 

   ช่ือนกัศกึษา……………………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 
  ท่ีอยู…่…………………………………………………………….…….. 
  …………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท์  (ถ้ามี)  ………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏิบตัิจากผู้ประเมนิเป็นท่ีสดุ 
 
      ลงช่ือ…………………………………………. 
       (………………………………………………)  
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  วันที่ประเมนิ............................................................ 
 
 

 
 

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

**************************************** 
ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที ่         หน้าขอ้ความ หรือในคอลมัน์ที่ต้องการหรือ 

เติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจรงิ แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจ าชดุวิชา 
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 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒ ิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้   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 และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไมป้ระดบัเชิงธุรกิจ 
     เป็นคร้ังแรก        ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  

 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 
    

แบบประเมินเนือ้หำเอกสำรกำรสอน 

ชุดวชิำ 93458 กำรจัดกำรกำรผลติไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกจิ 
 

ภาค 1 ปี 64 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 
 

               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความรู้เบื้องต้นการผลิตไม้ดอกไม้ประดบัเชงิธุรกิจ           
2. วิทยาศาสตร์การผลิตไมด้อกไม้ประดับ           
3. การจัดการธุรกิจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ           
4. ความรู้พื้นฐานการจัดการการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ           
5. การจัดการการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ           
6. การจัดการการผลิตไม้ตัดใบ           
7. การจัดการการผลิตไม้ดอกไมป้ระดับเพื่อการจัด 
ภูมิทัศน์ 

          

8. การจัดการการผลิตบัวและพรรณไม้น้ า           
9. การจัดการการผลิตปทุมมา           
10. การจัดการการผลิตกุหลาบ           
11. การจัดการการผลิตหน้าวัวตัดดอก            
12. การจัดการการผลิตไม้เด็ดดอก           
13. การจัดการการผลิตไม้ดอกกระถาง           
14. การจัดการการผลิตไม้ใบกระถาง           
15. การผลิตไม้อวบน้ าและพืชทะเลทราย           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

    
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


