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กิจกรรมประจ าชุดวชิา  90307 การผลิตพืช 

 ภาคการศึกษาท่ี  1/2564 
สาขาวชิาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียน
และนกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามี
ความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง 

2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
นกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด
หน่วยหน่ึง ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาค
มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

  คณะกรรมการบริหารชุดวชิา  90307 การผลติพชื  ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 
 
                               คณะกรรมการบริหาร 
                          ชุดวชิา  90307 การผลิตพืช   

                            

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวทิยาลยัไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่ง
เดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย
ใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กบั
นกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่  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 
 ตัวอย่างที่  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. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ย
ดินสอ  2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรือสูญหาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท า
เสร็จแลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี  30  ตุลาคม 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการ

การศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 

 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 
มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้
หรือยงัโดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านกับริการการศึกษา หรือโทรศพัท์
ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ 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 90307 การผลิตพืช  

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำกำรผลิตพืช  (90307) 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

หลังจากท่ีนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 90307 การผลิตพืช หน่วยที่ 1-15 จบแล้ว ให้นักศึกษา
เขียนตอบค าถามกิจกรรมประจ าชุดด้วยลายมือของตนเอง(ห้ามพิมพ์)ทั้งหมดแบบพอสังเขป(20 คะแนน) ดังต่อไปนี้  

 

หน่วยที่ 1 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรผลิตพืช 
1. อธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.

2550-2559 มีลักษณะเป็นอย่างไร 
2. จงอธิบายและยกตัวอย่างการใช้เนื้อท่ีผลิตพืชที่ส าคัญในประเทศไทย 
3.จงอธิบายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ส่งออก-น าเข้าและประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
4. รูปแบบการผลิตพืชไร้ดินมีกี่ประเภทอะไรบ้างอธิบายพอสังเขป 
5. จงอธิบายรูปแบบการผลิตพืชในยุคประเทศไทย 4.0 พอสังเขป 

5.1 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช 
5.2 ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารเชิงรุก ออนไลน์ (Agri-Map) 
5.3 เกษตรแม่นย าสูง 
 

หน่วยที่ 2 ภูมิศำสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตพืช 
1.จงอธิบายความหมายของภูมิสารสนเทศ (geoinformatics) 
2. การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen) ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด 
3. จงอธิบายลักษณะของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
4. จงอธิบายประโยชน์ของแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจและยกตัวอย่างพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจในประเทศไทย 

3 ตัวอย่าง  
5. จงอธิบายลักษณของระบบนิเวศเกษตร 
 

หน่วยที่ 3 กำรจัดกำรดินและปุ๋ย 
1. หน้าตัดดิน (soil profile) ประกอบไปด้วยกี่ชั้นดิน (soil horizon) อะไรบ้าง 
2. วิธีการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินที่นิยมกันมีก่ีวิธี อะไรบ้าง  
3. ธาตุอาหารพืชประกอบด้วยกี่ธาตุ อะไรบ้าง 
4. ปุ๋ยอินทรีย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
5. ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดมาจากสาเหตุใด 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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หน่วยที่ 4 กำรจัดกำรน้ ำเพือ่กำรผลิตพืช 
1.จงอธิบายแหล่งน้ าที่ใช้ทางการเกษตร 
2.จงอธิบายความส าคัญของน้ าที่มีต่อพืชพร้อมยกตัวอย่างพอสังเขป 
3. จงอธิบายการพิจารณาปริมาณการใช้น้ าของพืช 
4. จงอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการให้น้ าแก่พืช  

 

หน่วยที่ 5 พันธุ์พืชและกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
1.พันธุ์พืชมีความหมายว่าอย่างไร 
2. พันธุ์พืชใหม่มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
3. พันธุ์พืชผสมตัวเองและพันธุ์พืชผสมข้ามมีความแตกต่างกันอย่างไร 
4. การชักน าให้เกิดกลายพันธุ์ท าได้อย่างไรบ้าง 

 

หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช 
1. อธิบายความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช 
2. จงอธิบายการแบ่งประเภทของเมล็ดพืช 

2.1 เมล็ดอายุยาว (orthodox seed)   
2.2 เมล็ดอายุปานกลาง (intermediate seed)  
2.3 เมล็ดอายุสั้น (recalcitrant seed)  

3. จงอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด  
4. จงอธิบายวงชีวิตของเฟิร์น  
5. จงอธิบายการตอน และการปักช าแบบต่างๆ ดังนี้  

5.1 การตอนแบบฝังยอด  
5.2 การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย  
5.3 การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง  

 

6. พืชต่อไปนี้ขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใด  
1) ว่านสี่ทิศ     2) เผือก     
3) มันฝรั่ง     4) สับปะรด    
5) กล้วยไม้     6) กล้วย     
7) หน้าวัว     8) สตรอเบอรี ่    
9) มันเทศ     10) ข่า     
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หน่วยที่ 7 การจัดการศัตรูพืช 
1.จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างประเภทของศัตรูพืช  
2. จงอธิบายวัตถุประสงค์ในการจัดการศัตรูพืช 
3. จงอธิบายลักษณะการท าลายพืชโดยแมลงศัตรูพืชพร้อมยกตัวอย่าง 
4. จงยกตัวอย่างประเภทของสัตว์ศัตรูพืช 2 ชนิดพร้อมวิธีการจัดการ 
5. วัชพืชแบ่งตามลักษณะของใบได้กี่ประเภทอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง 

 

หน่วยที่ 8 กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
1. ลักษณะการสูญเสียผลผลิตมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
2. การลดความชื้นผลิตผลพืชไร่มีวิธีใดบ้าง 
3. การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ ควรท าให้ผลผลิตควรมีสภาพอย่างไร 
4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการเก็บเก่ียวของผลผลิตผักและผลไม้มีอะไรบ้าง  
5. ดัชนีการเก็บเก่ียวของผลิตผลทางการเกษตรสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
6. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรควรมีสมบัติอย่างไรบ้าง 

 

หน่วยที่ 9 พืชไร่ 
1. อธิบายความหมาย การจ าแนก และการใช้ประโยชน์พืชไร่ 
2. จงอธฺิบายและยกตัวการใช้ประโยชน์จากอ้อย 
3. ประเภทมันส าปะหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 
4. สารเคมีชนิดใดที่ใช้ในการบังคับออกดอกสับปะรด 
5. จงอธิบายการจ าแนกพืชไร่วงศ์ถ่ัวพอสังเขป 

 

หน่วยที่ 10 ธัญพืชและพืชอำหำรสัตว์ 
1.จงอธิบายการจ าแนกธัญพืชพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. จงอธิบายวิธีการการจัดการผลผลิตข้าวเปลือกหลังการเก็บเก่ียว 
3. อาหารสัตว์สามารถแบ่งได้กี่จริง พร้อมยกต้วอย่างชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่น ามาใช้ 

 

หน่วยที่ 11 ไม้ยืนต้นอุตสำหกรรม 
1. จงเติมชนิดของไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมตามส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ 

  1.1 ล าต้น   
1.2 ใบ   
1.3 ผล   

2. ไม้สักสามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง   
3. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
4. พันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์ใดบ้างและปลูกที่ใด 
5. การแปรรูปชาเป็นผลิตภัณฑ์ชาส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่ายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
6. จงยกตวัอย่างไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมที่เป็นพืชพลังงานชีวมวล 
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หน่วยที่ 12 ไม้ดอกไม้ประดับ 
1. ไม้ดอกไม้ประดับมีใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
2. การปลูกปทุมมาในประเทศไทยมีก่ีระบบ อะไรบ้าง 
3. หากต้องการบังคับให้เบญจมาศออกดอกตามระยะเวลาที่ต้องการควรท าอย่างไร 
4. การท าให้มะลิออกดอกนอกฤดูมีวิธีการอย่างไร 
5. การบังคับทรงพุ่มไม้ดอกกระถางมีวิธีการอย่างไร 
6. พรรณไม้น้ ามีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

 

หน่วยที่ 13 ไม้ผล 
1.จงอธิบายลักษณะของไม้ผลเขตร้อนและสามารถแบ่งได้กี่กลุ่ม 
2. จงยกตัวอย่างโรคทุเรียนที่ส าคัญมา 1 ชนิด พร้อมอธิบายวิธีการป้องกันก าจัด 
3. จงยกตัวอย่างพันธุ์มะม่วงดังต่อไปนี้ 

3.1 พันธุ์มะม่วงส าหรับรับประทานดิบ 
3.2 พันธุ์มะม่วงรับประทานสุก 
3.3 พันธุ์มะม่วงอุตสาหกรรม 

4. อธิบายวิธีการปลูกกล้วยดังต่อไปนี้พอสังเขป 
4.1 การปลูกด้วยหน่อ 
4.2 การปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

5. ในการผลิตล าไยมีการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขั้นตอนใดและเพ่ืออะไร 
 

หน่วยที่ 14 ผักและพืชสมุนไพร 
1. จงยกตัวอย่างชนิดของผักกินผล ผักกินใบ ผักกินราก และผักกินดอก มาอย่างละ 3 ชนิด 
2. จงยกตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของผักคะน้ามา 2 ชนิด พร้อมวิธีการป้องกันก าจัดพอสังเขป  
3. จงอธิบายขั้นตอนการผลิตเห็ดถุงพอสังเขป  
4. จงอธิบายความหมายของพืชสมุนไพร และสมุนไพรการจ าแนกสมุนไพรตามรสชาติกี่ประเภทพร้อม

ยกตัวอย่าง 
5. การจ าแนกพืชเครื่องเทศตามส่วนของต้นที่น ามาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

 

หน่วนที่ 15 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
1. การส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหมายถึงอะไร 
2. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง 
3. วิธีการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบบุคคลต่อบุคคลมีอะไรบ้าง 
4. จงบอกความส าคัญของการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 ข้อ พอสังเขป 
5. จงอธิบายรูปแบบการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
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ปกรายงาน 
 
 

 
กจิกรรมประจ าชุดวชิา 90307 การผลติพชื 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
 

         ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………………… 
 
          รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
          ท่ีอยู…่………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………. 
           โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ……………………………………………………. 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ…………………………………… 
            (……………………………………)  
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                                                                  วันที่ประเมิน............................................................ 

 
 

 
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….…………………………….. 
ท่ีอยู่……………………………………..………………...........อ าเภอ………………………….…จังหวัด…………………..……………….. 

 

**************************************** 
 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขยีนเครื่องหมายถูกท่ี   หน้าขอ้ความ หรือในคอลัมน์ท่ีต้องการ
หรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ         ชาย                    หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3.อาชีพ………………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรท่ีสมัครเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ ์

        การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร       การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน       4 ปี          2 ปีต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒิ    น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้   อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรเข้าศึกษา 
        ม.3                       ม. 6                        ปวช.                   ปวท.          
        ปวส.เกษตรกรรม       ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
        อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์     ไม่ใช้      ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต     อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวิชาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียนชุดวิชา 90307 การผลิตพชื 
         เป็นครั้งแรก             ลงทะเบียนท้ังสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี ้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
12. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
         ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสริม        มีประโยชน์          น้อย          ปานกลาง         มาก  

 
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

แบบประเมนิเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา  90307 การผลติพชื 

 

ภาค 1 ปี 64 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาชุดวชิา  90307 การผลิตพืช 
               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช           
2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช           
3 การจัดการดินและปุ๋ย           
4 การจัดการน้ าเพ่ือการผลิตพืช           
5 พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช           
6 ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช           
7 การจัดการศัตรูพืช           
8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว           
9 พืชไร่           
10 ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์           
11 ไม้ยืนตน้อุตสาหกรรม           
12 ไม้ดอกไม้ประดับ           
13 ไม้ผล           
14 ผักและพืชสมุนไพร           
15 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ           
ความพึงพอใจในภาพรวม            
  

การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

หมายเหตุ: คะแนน 1= นอ้ยท่ีสุด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

ขอบคณุในความร่วมมือ 


