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กิจกรรมประจ าชุดวิชา  90307 การผลิตพืช 

 ภาคการศึกษาท่ี  1/2565 
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดย
จัดระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด

หน่วยหนึ่ง ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 

  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา  90307 การผลิตพืช  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 
 
                               คณะกรรมการบริหาร 
                          ชุดวชิา  90307 การผลิตพืช   
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์
สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลาย
ภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 
x 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 x 0.83333  
เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 
x 0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท า
เสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 

 

5. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือ
ยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านักบริการการศึกษา หรือโทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ 
www.stou.ac.th

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 90307 การผลิตพืช  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำกำรผลิตพืช  (90307) 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

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

 

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 
 



   5  

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 ควำมรู้พื้นฐำนของกำรขยำยพันธุ์พืช 
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 กำรจัดกำรศัตรูพืช 
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. จงอฺธิบายและยกตัวการใช้ประโยชน์จากอ้อย 
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 าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
6. จงยกตัวอย่างไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมที่เป็นพืชพลังงานชีวมวล 
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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 แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ 
1. การส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหมายถึงอะไร 
2. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง 
3. วิธีการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบบุคคลต่อบุคคลมีอะไรบ้าง 
4. จงบอกความส าคัญของการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 ข้อ พอสังเขป 
5. จงอธิบายรูปแบบการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
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ปกรายงาน 
 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 90307 การผลิตพืช 

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

         ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………… 
 
          รหัสประจ าตัวนกัศึกษา   
 
          ที่อยู…่………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………. 
           โทรศัพท ์ (ถ้ามี)  ……………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ…………………………………… 
            (……………………………………)  
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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  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 

แบบประเมนิเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา  90307 การผลติพชื 

 

ภาค 1 ปี 65 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา  90307 การผลิตพืช 
               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็น
ประโยชน์ 

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 ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม           
12 ไม้ดอกไม้ประดับ           
13 ไม้ผล           
14 ผักและพืชสมุนไพร           
15 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ           
ความพึงพอใจในภาพรวม            
  

การน าความรู้ไปใช ้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
................................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................... .............................................. 

ขอบคณุในความร่วมมือ 


