
                                                                               
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ  93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอจัฉริยะ 

ภำคกำรศึกษำที ่ 1/2565 
สำขำวชิำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 

     
ค ำน ำ 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3.    พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึง ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 93454 สารสนเทศเพื่อการจดัการการผลิตพืช  ขอใหน้กัศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
                            คณะกรรมการบริหาร 
      ชุดวชิา 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอจัฉริยะ   

ปมก.002 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็นหลกัท่ี
ถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้  โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนน
กิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่ำงที่  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 
 ตัวอย่ำงที่  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 ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จ
แลว้ไว ้ 1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30  ตุลำคม  2565 
3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 

5. ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 
มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

6.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั
โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านกับริการการศึกษา หรือโทรศพัทติ์ดต่อศูนย์
สารสนเทศ 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 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตร

อจัฉริยะสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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 ใหน้กัศึกษาเติมค าในช่องวา่งต่อไปน้ี (จ  านวน 120 ขอ้) โดยเขียนดว้ยลายมือตนเอง เป็นลายมือท่ีอ่านง่าย 
คะแนนเตม็ 120 คะแนน (คิดเป็นคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20)  

 

เน้ือหากิจกรรม 
1.ขอ้มูล หมายถึง
.......................................................................................................................................................................... 
2. สารสนเทศ หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
3. ลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมี 8 ขอ้ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
4. ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
5. สารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะของขอ้มูลได ้5 ประเภท คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
6.  สารสนเทศจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได ้2 ประเภท คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
7. ระบบสารสนเทศ หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
8. . ระบบสารสนเทศ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
9. สารสนเทศท่ีใชใ้นการวางแผนการผลิตพืช มี 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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10. สารสนเทศท่ีผูจ้  าหน่ายผลผลิตพืชน ามาใช ้มี 8 อยา่ง คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
11. เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง  
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
12. องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจในการจดัการการผลิตพืชมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
14. แนวโนม้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการการผลิตพืชมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
15. ระบบเครือข่าย หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
16. การแบ่งเครือข่ายตามระยะทางท่ีครอบคลุม แบ่งได ้3 แบบ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
17. ระบบการคน้หาขอ้มูล GAIN SYSTEM คือ  
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
18. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบของตวักลางการเช่ือมต่อ แบ่งได ้2 แบบ คือ
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
19. อุปกรณ์เครือข่ายเช่ือมต่อในระบบคอมพิวเตอร์มี 7 อยา่ง ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
20. เครือข่ายแบบไร้สาย มี 2 ประเภท คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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21. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการจดัการการผลิตพืชมี 3 วธีิ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
22. การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการจดัการการผลิตพืช หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
23. การจดัเก็บขอ้มูลมี 4 ขั้นตอนหลกั คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
24. ฐานขอ้มูล หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
25. ระบบฐานขอ้มูลมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
26. การสืบคน้สารสนเทศมี 2 วิธี คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
27. เคร่ืองมือช่วยคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตมี 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
28. การสืบคน้สารสนเทศบนเวบ็มีประเด็นส าคญั 2 ประการ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
29. แหล่งบริการสารสนเทศ หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
30. แหล่งผลิตสารสนเทศ หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
31. ภูมิสารสนเทศ หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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32. ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมีความหมายครอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
33. ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก คือ  
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
34. ระบบภูมิสารสนเทศมีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
35. ภูมิสารสนเทศมีความส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
36. แผนท่ี คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
37. แผนท่ีแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
38. องคป์ระกอบของแผนท่ีมี 4 อยา่ง คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
39. ทรวดทรงของภูมิประเทศในแผนท่ีแสดงได ้7 วธีิ คือ 

.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
40. การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยกุตใ์ชมี้ 10 ดา้น คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
41. กระบวนการเก่ียวกบัการรับรู้ระยะไกลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
42. ดาวเทียมแบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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43. องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
44. ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
45. ขอ้มูลท่ีไม่เป็นเชิงพื้นท่ี คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
46. การวเิคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ  
.......................................................................................................................................................................... 
47. การแปลภาพถ่ายดาวเทียมมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ  
.......................................................................................................................................................................... 
48. การวเิคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
49. การก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคา้เกษตรมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
50. การวเิคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคา้เกษตรมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
51. การก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นรายสินคา้ไดด้ าเนินการ 12 สินคา้ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
52. การวจิยั หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
53. การวจิยั มีประโยชน์ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
54. การวจิยัจ  าแนกตามวตัถุประสงค ์ได ้2 ประเภทคือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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55. การวจิยัจ  าแนกตามลกัษณะของขอ้มูลการวิจยั ได ้2 ประเภทคือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
56. การวจิยัจ  าแนกตามศาสตร์ ได ้2 ประเภทคือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
57. การวจิยัจ  าแนกตามระเบียบวธีิวจิยั ได ้2 ประเภทคือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
58. การวจิยัจ  าแนกตามการควบคุมตวัแปร ได ้2 ประเภทคือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
59. การออกแบบการวิจยั หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
60. การด าเนินการวิจยัมี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
61. รายงานการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
62. ส่วนน าของรายงานการวิจยัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆ 8 ส่วน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
63. ส่วนเน้ือหาของรายงานการวจิยัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆ 5 ส่วน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
64. ส่วนอา้งอิงของรายงานการวจิยัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆ 2 ส่วน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
65. การวจิยัเชิงส ารวจทางการจดัการการผลิตพืชมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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66. ตวัแปรการวิจยัเชิงส ารวจทางการจดัการการผลิตพืช หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
67. ตวัแปรอิสระ หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
68. ตวัแปรตาม หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
69. ตวัแปรเชิงปริมาณ หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
70. ตวัแปรเชิงคุณลกัษณะ หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
71. ในทางสถิติ ประชากร หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
72. ในทางสถิติ กลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
73. การเลือกตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น มี 4 วธีิ ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
74. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท าได ้2 วธีิ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
75. การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเชิงส ารวจท าได ้2 วธีิ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
76. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล มี 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
77. การทดลองหมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
78. ทรีทเมนต ์ในการทดลอง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
79. หน่วยทดลอง ในการทดลอง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
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80. หน่วยตวัอยา่ง ในการทดลอง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
81. ปัจจยั ในการทดลอง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
 

82. ความคลาดเคล่ือนในการทดลอง หมายถึง 
.......................................................................................................................................................................... 
83. การออกแบบการทดลองท่ีดีมีหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
84. สถิติแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
.......................................................................................................................................................................... 
85. การจ าแนกขอ้มูลตามมาตราการวดั แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
.......................................................................................................................................................................... 
86. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ในการศึกษาการจดัการการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
87. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ในการเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารใชปุ๋้ยของเกษตรกรท่ีท านาแบบนาหวา่นน ้าตมกบัเกษตรกรท่ี
ท านาแบบนาด า คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
88. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราปุ๋ยท่ีใชก้บัปริมาณผลผลิตคะนา้ คือ 

.......................................................................................................................................................................... 
89. ขอ้ควรระวงัในการใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตมี 2 ประการ คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
90. การทดสอบสมมติฐานมี 6 ขั้นตอน คือ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
91. การทดสอบสมมติฐานกรณีท่ีทราบค่าความแปรปรวนของประชากรใชส้ถิติ 
......................................................................................................................................................................... 
92. การทดสอบสมมติฐานกรณีท่ีไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรใชส้ถิติ 

......................................................................................................................................................................... 
93. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีท่ีทราบค่าความแปรปรวนของประชากรใชส้ถิติ 
......................................................................................................................................................................... 
94. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีท่ีไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรใชส้ถิติ 

......................................................................................................................................................................... 
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95. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีท่ีประชากรมากกวา่ 2 กลุ่มใชส้ถิติ 

......................................................................................................................................................................... 
96. แบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 

......................................................................................................................................................................... 
 

97. แบบแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
98. แบบแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
99. แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล คือ 

......................................................................................................................................................................... 
100. แผนการทดลองแบบสปลิทพลอท คือ 
......................................................................................................................................................................... 
101. องคป์ระกอบของสารสนเทศท่ีใชใ้นการวางแผนการตลาดสินคา้เกษตรมี 6 องคป์ระกอบ คือ 

......................................................................................................................................................................... 
102. ขอ้มูลราคาสินคา้เกษตรมี 6 ประเภท ไดแ้ก่  
......................................................................................................................................................................... 
103. การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้เกษตรมี 4 รูปแบบ ได ้แก่ 
......................................................................................................................................................................... 
104. ตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตร หมายถึง 

......................................................................................................................................................................... 
105. เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทในการสนบัสนุนการตดัสินใจในการผลิตพืช 6 ประการ คือ 

......................................................................................................................................................................... 
106. ปัจจยัท่ีท าใหผ้ลผลิตพืชของเกษตรกรไทยอยูใ่นระดบัต ่ามี 5 ประการ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
107. ระบบทางสรีระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืชมี 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
......................................................................................................................................................................... 
108. การพฒันาแบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชมี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
......................................................................................................................................................................... 
109. ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชมี 6 อยา่งคือ 
......................................................................................................................................................................... 
110. สารสนเทศเก่ียวกบัศตัรูพืชมีรายละเอียดเก่ียวกบั 
......................................................................................................................................................................... 
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111. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการการผลิตพืชระดบัประเทศตอ้งใชข้อ้มูล 5 อยา่งคือ 
......................................................................................................................................................................... 
112. เกษตรดีท่ีเหมาะสม หมายถึง 
......................................................................................................................................................................... 
 

113. หลกัการเกษตรอินทรียส์ากลมี 4 ประการ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
114. มาตรฐานสินคา้เกษตรตาม พรบ. มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
......................................................................................................................................................................... 
115. มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช หมายถึง 
......................................................................................................................................................................... 
116. หลกัส าคญัของมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชมี 4 ประการ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
117. พายท่ีุพดัผา่นประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ 
......................................................................................................................................................................... 
118. สาเหตุหลกัของการเกิดภยัแลง้มี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
......................................................................................................................................................................... 
119. แนวทางการปฏิบติัการจดัการภยัพิบติัดา้นการเกษตรระยะก่อนเกิดภยัมี 2 อยา่ง คือ 
......................................................................................................................................................................... 
120. ขอ้มูลหลกัท่ีน ามาประกอบการวิเคราะห์ในการประเมินมูลค่าความเสียหายดา้นเศรษฐกิจการเกษตรประกอบดว้ย 3 
ขอ้มูลใหญ่ ๆ คือ 
......................................................................................................................................................................... 
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ปกรายงาน 

 
 

  กิจกรรมประจ าชุด
วิชา………………………………………………………… 

 
 

ภาค....................ปีการศึกษาท่ี.................... 
 

   ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)…………………………………………………………… 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ………………………………………… 
            (…………………………………………)  
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       วนัท่ีประเมิน........................................................... 
 
 

 
 

ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………………...รหสั……………………….……………….. 
ท่ีอยู…่………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….. 

**************************************** 
ค าช้ีแจง   เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี        หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมัน์ท่ีตอ้งการหรือ  

เติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัพร้อมกบักิจกรรมประเมินชุดวิชา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย                                  หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษต    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจัดการการผลิตพืช            การจัดการการผลติสัตว ์
        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั      4 ปี             2 ปีต่อเน่ือง 
    วิชาเอก.................................................................................................................................................. 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒ ิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้   อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วฒิุการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
     ม.3                       ม. 6                        ปวช.                    ปวท.          
     ปวส.เกษตรกรรม       ปวส.อ่ืน (ระบุ……………………………………………………………..…) 
     อ่ืน ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์        ไม่ใช ้        ใชพิ้มพง์าน          ใชอิ้นเทอร์เน็ต         อ่ืนๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนชุดวิชา 93454 สารสนเทศเพ่ือการจดัการการผลิตพืช 
     เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวมทั้งส้ิน…………คร้ัง 

 
หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มำพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกนั  

 
 

แบบประเมินเนือ้หำเอกสำรกำรสอน 

ชุดวชิำ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอจัฉริยะ 
 

ภาค 1 ปี 65 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาชุดวชิา 93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ 

               
                                 รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช           
  2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต
พืช 

          

  3. การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลติพืช           
  4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช           
  5. การใช้ภูมิสารสเทศเพื่อการจัดการการผลิตพชื           
  6. การวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช           
  7. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงส ารวจทางการจัดการการผลิตพชื           
  8. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตพชื           
  9. แนวทางการประยุกต์ใช้สถติิเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช           
10. การใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสินค้าเกษตร           
11. การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและวางแผนในการจัดการการผลิตพืช           
12. การใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพชื           
13. สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพชื           
14. สารสนเทศภัยธรรมชาติและศัตรูพืชเพื่อการจัดการการผลติพืช           
15. การประเมินความเสียหายการจัดการการผลิตพชื           
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 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 


