มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุดวิชา
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
(Agricultural Products and Processing Management)
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้
ผู้เรียนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษา
มีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วย
ใดหน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่
ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิตและการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทา
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรม
จะนาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรม
เพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษา
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบ
ให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น
70 X 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษา
จะได้ 70 X 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น
92 X 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษา
จะได้ 92 X 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรม
ที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษาหมายเลข
0-2-504-7621 หรือ 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

กิจกรรมประจา ชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
เนื้อหากิจกรรม
1. ให้นักศึกษาสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาแต่ละหน่วยตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 15 ให้มีความยาว
ประมาณ หน่วยละ 3-5 หน้ากระดาษ
2. ให้นักศึกษาอธิบายคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้มาพอสังเขปและยกตัวอย่างประกอบ
คาอธิบาย ดังนี้
2.1 คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตผลเกษตร
2.2 คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตผลเกษตร
โดยให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ง่าย (20 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ ……………………………………………………….……
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
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แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุ ดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

ภาคพิเศษ/64

ที่อยู่ อาเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. ปีที่สมัครเข้าศึกษา.....................................
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย ที่  หน้าข้อความหรือในคอลัมน์ที่
ต้องการหรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับตามที่อยู่ข้างล่างโดยพับแบบประเมินฯ และส่งทางไปรษณีย์
โดยไม่ต้องติดแสตมป์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ............................ ปี
3. อาชีพ/ตาแหน่ง/หน่วยงาน
 รับราชการ ตาแหน่ง........................................................หน่วยงาน.................................................................
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................
 พนักงานบริษัท ตาแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................
 ค้าขาย ระบุประเภทสินค้า.................................................  ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ....................................
 ทาฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม ..............................................  อื่นๆ ระบุ...........................................................
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน
 วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร
 บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3  ม.6/ปวช.  ปวส./ปวท.เกษตรกรรม  ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ  ปวส./ปวท.อื่น ระบุ..........
 ปริญญาตรีด้านการเกษตร  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรีอื่น ระบุ .................................
7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 ไม่ใช้
 ใช้พิมพ์งาน
 ใช้อินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ..................
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี้ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
 เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น…………ครัง้
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ..............................................................................................
 เข้ารับการสอนเสริม มีประโยชน์
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก

หมายเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ความเหมาะสมของ
เนื้อหา

รายชื่อหน่วย

ความชัดเจน
ง่ายแก่การเข้าใจ

ความเป็น
ประโยชน์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. แนวคิดการจัดผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร
3. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
4. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
5. การจัดการผลิตผลปศุสัตว์และสัตว์นา้
6. การจัดการผลิตผลเกษตรเพือ่ เป็นอาหาร
7. การแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
8. บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
9. การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
10. การลงทุนและการจัดการด้านการเงินสาหรับโรงงาน
แปรรูปผลิตผลเกษตร
11. การวางแผนการจัดหาและการจัดการวัตถุดิบสาหรับ
โรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
12. การดาเนินการผลิตในโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
13. การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาผลิตผลเกษตรแปรรูป
14. การจัดจาหน่ายและการสื่อสารการตลาดสาหรับ
ผลิตผลเกษตรแปรรูป
15. กรณีตัวอย่างการจัดการผลิตผลและการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
ความพึงพอใจในภาพรวม

การนาความรู้ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงเนื้อหา
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3= ปานกลาง

4= มาก

2

3

4

5

5= มากที่สุด
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ขอขอบคุณในความร่วมมือ

