มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุดวิชา
90307 การผลิตพืช
(Crops Production)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยน
และนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่ง ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 90307 การผลิตพืช ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป

คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิ จกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม
การครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ 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
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 90307 การผลิตพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิ จกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้ว
หรื อยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 สานักบริ การการศึกษา หรื อโทรศัพท์
ติ ดต่ อศูนย์สารสนเทศ 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. เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมประจำชุดวิชำกำรผลิตพืช (90307)
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
หลังจากที่นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 90307 การผลิตพืช หน่วยที่ 1-15 จบแล้ว ให้นักศึกษา
เขียนตอบคาถามกิจกรรมประจาชุดด้วยลายมือของตนเอง(ห้ามพิมพ์)ทั้งหมดแบบพอสังเขป(20 คะแนน) ดังต่อไปนี้
หน่วยที่ 1 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรผลิตพืช
1. อธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550-2559 มีลักษณะเป็นอย่างไร
2. จงอธิบายและยกตัวอย่างการใช้เนื้อที่ผลิตพืชที่สาคัญในประเทศไทย
3.จงอธิบายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ส่งออก-นาเข้าและประเทศคู่ค้าที่สาคัญของประเทศไทย
4. รูปแบบการผลิตพืชไร้ดินมีกี่ประเภทอะไรบ้างอธิบายพอสังเขป
5. จงอธิบายรูปแบบการผลิตพืชในยุคประเทศไทย 4.0 พอสังเขป
5.1 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช
5.2 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก ออนไลน์ (Agri-Map)
5.3 เกษตรแม่นยาสูง
หน่วยที่ 2 ภูมิศำสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตพืช
1.จงอธิบายความหมายของภูมิสารสนเทศ (geoinformatics)
2. การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen) ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
3. จงอธิบายลักษณะของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. จงอธิบายประโยชน์ของแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจและยกตัวอย่างพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 ตัวอย่าง
5. จงอธิบายลักษณของระบบนิเวศเกษตร
หน่วยที่ 3 กำรจัดกำรดินและปุ๋ย
1. หน้าตัดดิน (soil profile) ประกอบไปด้วยกี่ชั้นดิน (soil horizon) อะไรบ้าง
2. วิธีการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินที่นิยมกันมีกี่วิธี อะไรบ้าง
3. ธาตุอาหารพืชประกอบด้วยกี่ธาตุ อะไรบ้าง
4. ปุ๋ยอินทรีย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
5. ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดมาจากสาเหตุใด
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หน่วยที่ 4 กำรจัดกำรน้ำเพือ่ กำรผลิตพืช
1.จงอธิบายแหล่งน้าที่ใช้ทางการเกษตร
2.จงอธิบายความสาคัญของน้าที่มีต่อพืชพร้อมยกตัวอย่างพอสังเขป
3. จงอธิบายการพิจารณาปริมาณการใช้น้าของพืช
4. จงอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการให้น้าแก่พืช
หน่วยที่ 5 พันธุ์พืชและกำรปรับปรุงพันธุ์พืช
1.พันธุ์พืชมีความหมายว่าอย่างไร
2. พันธุ์พืชใหม่มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
3. พันธุ์พืชผสมตัวเองและพันธุ์พืชผสมข้ามมีความแตกต่างกันอย่างไร
4. การชักนาให้เกิดกลายพันธุ์ทาได้อย่างไรบ้าง
หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช
1. อธิบายความสาคัญของการขยายพันธุ์พืช
2. จงอธิบายการแบ่งประเภทของเมล็ดพืช
2.1 เมล็ดอายุยาว (orthodox seed)
2.2 เมล็ดอายุปานกลาง (intermediate seed)
2.3 เมล็ดอายุสั้น (recalcitrant seed)
3. จงอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
4. จงอธิบายวงชีวิตของเฟิร์น
5. จงอธิบายการตอน และการปักชาแบบต่างๆ ดังนี้
5.1 การตอนแบบฝังยอด
5.2 การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย
5.3 การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง
6. พืชต่อไปนี้ขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใด
1) ว่านสี่ทิศ
3) มันฝรั่ง
5) กล้วยไม้
7) หน้าวัว
9) มันเทศ

2) เผือก
4) สับปะรด
6) กล้วย
8) สตรอเบอรี่
10) ข่า
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หน่วยที่ 7 การจัดการศัตรูพืช
1.จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างประเภทของศัตรูพืช
2. จงอธิบายวัตถุประสงค์ในการจัดการศัตรูพืช
3. จงอธิบายลักษณะการทาลายพืชโดยแมลงศัตรูพืชพร้อมยกตัวอย่าง
4. จงยกตัวอย่างประเภทของสัตว์ศัตรูพืช 2 ชนิดพร้อมวิธีการจัดการ
5. วัชพืชแบ่งตามลักษณะของใบได้กี่ประเภทอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
หน่วยที่ 8 กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
1. ลักษณะการสูญเสียผลผลิตมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
2. การลดความชื้นผลิตผลพืชไร่มีวิธีใดบ้าง
3. การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ ควรทาให้ผลผลิตควรมีสภาพอย่างไร
4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตผักและผลไม้มีอะไรบ้าง
5. ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลิตผลทางการเกษตรสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
6. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรควรมีสมบัติอย่างไรบ้าง
หน่วยที่ 9 พืชไร่
1. อธิบายความหมาย การจาแนก และการใช้ประโยชน์พืชไร่
2. จงอฺธิบายและยกตัวการใช้ประโยชน์จากอ้อย
3. ประเภทมันสาปะหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
4. สารเคมีชนิดใดที่ใช้ในการบังคับออกดอกสับปะรด
5. จงอธิบายการจาแนกพืชไร่วงศ์ถั่วพอสังเขป
หน่วยที่ 10 ธัญพืชและพืชอำหำรสัตว์
1.จงอธิบายการจาแนกธัญพืชพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. จงอธิบายวิธีการการจัดการผลผลิตข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว
3. อาหารสัตว์สามารถแบ่งได้กี่จริง พร้อมยกต้วอย่างชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่นามาใช้
หน่วยที่ 11 ไม้ยืนต้นอุตสำหกรรม
1. จงเติมชนิดของไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมตามส่วนของพืชที่นามาใช้ประโยชน์
1.1 ลาต้น
1.2 ใบ
1.3 ผล
2. ไม้สักสามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
3. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ที่ได้
4. พันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์ใดบ้างและปลูกที่ใด
5. การแปรรูปชาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
6. จงยกตัวอย่างไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมที่เป็นพืชพลังงานชีวมวล
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หน่วยที่ 12 ไม้ดอกไม้ประดับ
1. ไม้ดอกไม้ประดับมีใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
2. การปลูกปทุมมาในประเทศไทยมีกี่ระบบ อะไรบ้าง
3. หากต้องการบังคับให้เบญจมาศออกดอกตามระยะเวลาที่ต้องการควรทาอย่างไร
4. การทาให้มะลิออกดอกนอกฤดูมีวิธีการอย่างไร
5. การบังคับทรงพุ่มไม้ดอกกระถางมีวิธีการอย่างไร
6. พรรณไม้น้ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง
หน่วยที่ 13 ไม้ผล
1.จงอธิบายลักษณะของไม้ผลเขตร้อนและสามารถแบ่งได้กี่กลุ่ม
2. จงยกตัวอย่างโรคทุเรียนที่สาคัญมา 1 ชนิด พร้อมอธิบายวิธีการป้องกันกาจัด
3. จงยกตัวอย่างพันธุ์มะม่วงดังต่อไปนี้
3.1 พันธุ์มะม่วงสาหรับรับประทานดิบ
3.2 พันธุ์มะม่วงรับประทานสุก
3.3 พันธุ์มะม่วงอุตสาหกรรม
4. อธิบายวิธีการปลูกกล้วยดังต่อไปนี้พอสังเขป
4.1 การปลูกด้วยหน่อ
4.2 การปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. ในการผลิตลาไยมีการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขั้นตอนใดและเพื่ออะไร
หน่วยที่ 14 ผักและพืชสมุนไพร
1. จงยกตัวอย่างชนิดของผักกินผล ผักกินใบ ผักกินราก และผักกินดอก มาอย่างละ 3 ชนิด
2. จงยกตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่สาคัญของผักคะน้ามา 2 ชนิด พร้อมวิธีการป้องกันกาจัดพอสังเขป
3. จงอธิบายขั้นตอนการผลิตเห็ดถุงพอสังเขป
4. จงอธิบายความหมายของพืชสมุนไพร และสมุนไพรการจาแนกสมุนไพรตามรสชาติกี่ประเภทพร้อม
ยกตัวอย่าง
5. การจาแนกพืชเครื่องเทศตามส่วนของต้นที่นามาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
หน่วนที่ 15 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
1. การส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหมายถึงอะไร
2. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง
3. วิธีการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบบุคคลต่อบุคคลมีอะไรบ้าง
4. จงบอกความสาคัญของการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 ข้อ พอสังเขป
5. จงอธิบายรูปแบบการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 90307 การผลิตพืช

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ …………………………………………………………………
ที่อยู…
……………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ……………………………………
(……………………………………)

วันที่ประเมิน............................................................

ภาค91 ปี 64

แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….……………………………..
ที่อยู่……………………………………..………………...........อาเภอ………………………….…จังหวัด…………………..………………..
****************************************

คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ
หรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3.อาชีพ………………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร
 บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน  4 ปี
 2 ปีต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
 เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง
12. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ..............................................................................................
 เข้ารับการสอนเสริม
 มีประโยชน์
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
รายชื่อหน่ วย

ความชัดเจน
(ง่ ายแก่การเข้ าใจ)
1

ความเป็ นประโยชน์

2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช
2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
3 การจัดการดินและปุ๋ย
4 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
5 พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช
6 ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช
7 การจัดการศัตรูพืช
8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
9 พืชไร่
10 ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
11 ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม
12 ไม้ดอกไม้ประดับ
13 ไม้ผล
14 ผักและพืชสมุนไพร
15 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจในภาพรวม
การนาความรู้ไปใช้
1
2
3
4
5
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สาหรับการปรับปรุ งเนือ้ หา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอบคุณในความร่วมมือ

