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ค ำน ำ 

 

 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียน 

แบบครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมิน 

ครบทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  การประเมินระหว่างเรียน  และประเมินผลการเรียนสุดท้าย 

 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงก าหนดให้นักศึกษา 

ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  

และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระบบธุรกิจอัจฉริยะ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษา

ชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพสืบไป 

 

 

      คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

              20  มิถุนายน  2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง
ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินผลปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

 กรณีที่ 1 นักศึกษำท ำกิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาค คิดร้อยละ 80  และส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  ส าหรับคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ 
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนใน
การสอบซ่อมไม่ได ้

 กรณีที่ 2 นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 

 ในการประเมินผลสอบปลายภาค  นักศึกษาทั้งกลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะได้รับการ
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่
ไม่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 65 ข้อ (คิดเป็น 
120

65  x 80 = 

43.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  = 18 + 43.33 = 61.33 คะแนน 
นั่นคือ  สอบผ่าน 

 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา จะคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  

นักศึกษาท าข้อสอบได้ 65 ข้อ จะได้ 
120

65  x 100 = 54.17 คะแนน  นั่นคือ  สอบไม่ผ่าน 

 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 9 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 75 ข้อ (คิดเป็น 
120

75  x 80 = 

50.00 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค = 9 + 50.00 = 59.00 คะแนน  
นั่นคือ  สอบไม่ผ่าน 

 กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
120

75  x 100 = 62.50 คะแนน

นั่นคือ  สอบผ่าน 

 กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 62.50 คะแนน นั่นคือ  สอบผ่าน 
 

1. กำรประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่าง  หรือใช้หน้าปกรายงานตามท่ีแนบไว้ตอนท้าย
2. กรอกข้อมูลและฝนรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัด   ให้ครบถ้วนด้วยดินสอ2B

ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม)  ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 
3. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ

สูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสารเพราะ  
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย   พร้อมทั้งส าเนากิจกรรม
ที่ท าเสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

5. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย
โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข  0-2-504-7621   
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรศัพท์มือถือ 08-4360-4465, 08-4439-9478, 
08-4360-5612 และ 08-4360-4957  หรือ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ
วิชำ

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ค ำชี้แจง กิจกรรมมีทั้งหมด 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คะแนน คิดเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 20 คะแนน 
ให้นักศึกษาเขียนค ำตอบของกิจกรรมทุกข้อ ลงในเอกสารกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับนี้ 

กิจกรรมที่ 1  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 1) 

จงบอกอินพุต เอาต์พุต และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการสร้างสารสนเทศเชิงลึก โดยเติมข้อมูลลงในภาพต่อไปนี้ 

   เอาต์พุต 

 อินพุต 
 เทคโนโลยีที่ใช้ 

3. เนื้อหำกิจกรรม

หน่วยความจ าองค์กร 

การบูรณาการสารสนเทศ 

การสรา้งสารสนเทศ 
เชิงลกึ 

การน าเสนอ 
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กิจกรรมที่ 2  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 2) 
 

จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลปฏิบัติการและคลังข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ 
 

ประเด็น ฐำนข้อมูลปฏิบัติกำร คลังข้อมูล 

กลุ่มผู้ใช้ และ 
การเข้าถึงข้อมูล 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 
 
 
 

 

แบบจ าลอง  
 
 

 

ลักษณะงานประมวลผล  
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กิจกรรมที่ 3  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 4) 
 

1)   จงเปรียบเทียบคุณลักษณะของแบบจ าลองเชิงมิติ ประเภท Star Schema และ Snowflake Schema  
ในประเด็นต่อไปนี้ 

 

ประเด็น Star Schema Snowflake Schema 

โครงสร้าง  
 
 
 
 
 
 

 

การพิจารณาน าไปใช้  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2)   ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ เติมลงหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน 
 

  ก. Drill Down and Roll up ข. Slide and Dice ค. Pivot ง. Drill-across 
 

_____ ปฏิบัติการในการจ าลองเชิงมิติ ซึ่งต้องก าหนดเส้นทางไว้ล่วงหน้า  

_____ ปฏิบัติการในการจ าลองเชิงมิติ โดยวิธีการสลับระหว่างแถวและคอลัมน์ 

_____ ปฏิบัติการส าหรับเรียกดูข้อมูลผ่านการก าหนดรู้จากมุมมองลูกบาศก์ หรือการเฉือนตัดลูกบาศก์ 

  เพ่ือให้สามารถมุ่งเน้นในมุมมองที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเรื่องได้ 

_____ ปฏิบัติการในการปรับมุมมองขึ้นลงตามโครงสร้างล าดับชั้นในมิติต่างๆ เพ่ือให้สามารถดูข้อมูล 

  ในระดับที่มีความละเอียดมากขึ้นได้ 
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กิจกรรมที่ 4  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 5) 
 

จงจับคู่ ให้ถูกต้อง  (โดยน าตัวเลือกด้านขวาไปเติมลงหน้าข้อด้านซ้าย) 
 

___ 1. กระบวนการค้นหาความรู้ รูปแบบ และความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ  

ที่มีอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ 

___ 2. ความรู้ความเข้าใจในสิ่งหรือเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว 

___ 3. ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลจะบันทึกช่วงเวลาของการเกิดข้อมูล 

ไว้ด้วย 

___ 4. โอกาสหรือความน่าจะเป็น ทีลู่กค้าซื้อสินค้ากลุ่มที่ 1 แล้วจะซื้อสินค้า

กลุ่มท่ี 2 เป็นล าดับถัดไป 

___ 5. โอกาสหรือความน่าจะเป็น ที่ลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  

ไปด้วยกัน โดยไม่สนใจล าดับก่อนหรือหลัง 

___ 6. การแบ่งกลุ่มข้อมูล ด้วยวิธีการวัดค่าความห่างจากจุดศูนย์กลาง 

___ 7. วิธีการท าเหมืองข้อมูล โดยแบ่งงานออกเป็นล าดับชั้น ได้แก่ งานหลัก 

งานทั่วไป งานเฉพาะ และรายละเอียดวิธีการ 

___ 8. แหล่งข้อมูลที่จะน ามาท าเหมืองข้อมูลมีมากมาย ข้อมูลมีความ

หลากหลาย มีทั้งที่จ าเป็นต้องใช้และใช้ไม่ได้ จึงต้องมีการก าหนด

รายการและประเภทของข้อมูลที่จะน ามาใช้ 

___ 9. การค้นหาความรู้หรือสาระส าคัญที่ต้องการ จากแหล่งข้อมูลเอกสาร  

ซึ่งอาจเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลข้อความ หรือ

แหล่งข้อมูลอื่น เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ บทความวิจัย  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

___ 10. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเว็บว่า หน้าเว็บถูกลิงก์มาจากเว็บใด 

และหน้าเว็บใดมีลิงก์ไปยังเว็บอ่ืนบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์

ค่าความนิยมในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

A. Data mining 

B. Data mapping 

C. Data cleansing 

D. ฐานความรู้ 

E. ฐานข้อมูลอิงกาลเวลา 

F. Scorecard 

G. ค่า support 

H. ค่า confidence 

I. การจัดกลุ่ม 

J. CRISP-DM 

K. ความเข้าใจข้อมูล 

L. การท าเหมืองเว็บ 

M. การท าเหมืองข้อความ 
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กิจกรรมที่ 5  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 6) 
 

1)  จงลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่มีความหมายตรงกัน  ให้ถูกต้อง 
 

ชนิดและลักษณะของข้อมูลมีความหลากหลาย   Volume 
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว   Value 

ข้อมูลมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง สามารถอธิบายได้   Variety 
ข้อมูลมีขนาดใหญ่และจ านวนของข้อมูลมีปริมาณมาก   Velocity 

ข้อมูลมีคุณค่า มีความสัมพันธ์กัน และมีความส าคัญต่อการน าไปใช้ประโยชน์   Veracity 
 

2) IIoT คือ ………………………………………………..…………………..……………………….………………………….………....……….. 

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

IIoT ประกอบด้วย ………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

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

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

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

ประโยชน์ของ IIoT …..…………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

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

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

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

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

3) Artificial Intelligence (AI) คือ  …………………………..……………………..…....………..…………………..…………………… 

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

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

 ความส าคัญของ Artificial Intelligence (AI) …………………………………………………..……………………..…....……….. 

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

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

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

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

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

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

………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 
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กิจกรรมที่ 6  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 7) 
 

จงเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
 

ประเด็น บล็อกเชนสำธำรณะ บล็อกเชนส่วนตัว บล็อกเชนเฉพำะผู้ได้รับอนุญำต 
คุณลักษณะ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อดี   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อจ ากัด   
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กิจกรรมที่ 7  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 8-9) 
 

จงจับคู่ ให้ถูกต้อง  (โดยน าตัวเลือกด้านขวาไปเติมลงหน้าข้อด้านซ้าย)  
 

____1. ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ ที่มีแนวคิดของการขับเคลื่อนทุกอย่าง 

โดยให้ความส าคัญกับ 7 ค าส าคัญ ได้แก่  We  help  people  see   

and  understand  data 

____ 2. เครื่องมือส าหรับควบคุม ติดตามและวัดผล ความก้าวหน้าของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

____ 3. การแสดงผลข้อมูลในลักษณะแผงควบคุมดิจิทัล ที่มีการใช้สีในการสื่อสาร

ให้เข้าใจข้อมูลที่น าเสนอได้ง่ายขึ้น 

____ 4. กระบวนการผสานข้อมูล ระหว่างข้อมูลจากตารางข้อมูลหรือ 

แหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน 

____ 5. กระบวนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ 

เงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

____ 6. ข้อมูลที่ใช้อธิบายและแสดงโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูล (data about data) 

____ 7. กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และ

เงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

____ 8. เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์ 

____ 9. งานที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนส่งสินค้าเข้ามาในองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าส่ง 

____ 10. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน  

ที่มีการก าหนดมาตรฐานและข้อตกลงในการรับส่งข้อมูลร่วมกัน 

 

A. Qlik 

B. Tableau 

C. Dashboard 

D. Scorecard 

E. Data blending 

F. Data converting 

G. Data cleansing 

H. Data mapping 

I. Data dictionary 

J. Meta data 

K. ต้นน้ า (Upstream) 

L. GPS 

M. EDI 
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กิจกรรมที่ 8  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 11-12) 

 
จงจับคู่ ให้ถูกต้อง  (โดยน าตัวเลือกด้านขวาไปเติมลงหน้าข้อด้านซ้าย)  
 

____ 1. เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Distributed Ledger 

____ 2. เทคโนโลยีทางการเงิน 

____ 3. เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินและการลงทุน 

____ 4. เทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ 

____ 5. บทเรียนออนไลน์แบบเปิด 

____ 6. ระบบจัดการบทเรียน  

____ 7. การรักษาผ่านระบบแพทย์ทางไกล 

____ 8. การประมวลผลเชิงวเิคราะห์แบบออนไลน์ 

____ 9. ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 

____ 10. การใช้ซอฟต์แวร์ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ 

ของเครื่อง (ML) ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินและการ

บัญชีโดยอัตโนมัติ 

 

A. Blockchain 

B. FinTech 

C. SETTRADE.com 

D. Robotic Process 

Automation (RPA) 

E. Smart Classroom 

F. Massive Open Online 

Courseware (MOOC) 

G. Learning Management 

System (LMS) 

H. Telemedicine 

I. Online Analytical 

Processing (OLAP) 

J. Electronic Health 

Records (EHRs) 
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กิจกรรมที่ 9  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 13) 
 

จงจับคู่ ให้ถูกต้อง  (โดยน าตัวเลือกด้านขวาไปเติมลงหน้าข้อด้านซ้าย)  
 

____ 1. ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกและการวิจัย เพื่อควบคุมการผลิต

ให้ได้ตามที่ต้องการ และใช้เทคโนโลยีจัดการการตลาด เพื่อให้ 

มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

____ 2. เครื่องจักรที่น ามาใช้มีราคาสูง มีก าลังการผลิตมาก เหมาะกับ

การเพาะปลูกเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

____ 3. มีการน าเครื่องจักรเบามาใช้แทนแรงงานคน มีระบบจัดการน้ า 

ระบบจัดเก็บผลผลิตที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก 

____ 4. เกษตรกรแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่ยังปลูกข้าว มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อย 

เน้นใช้แรงงานคน ประสบปัญหาทางธรรมชาติอย่างมาก 

____ 5. ระบบที่ใช้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผล

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เพ่ือใช้บริหาร

จัดการเกษตรเชิงพื้นที่ 

____ 6. เครื่องมือที่ใช้สร้างและใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง  

โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรด้านไอซีที เป็นการ 

สร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ด้วยตนเอง 

____ 7. ระบบระบุพิกัดหรือต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

____ 8. แอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช แจ้งเตือน

สภาพอากาศท่ีจะเกิดขึ้น และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช 

____ 9. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือควบคุมการให้ปุ๋ย ให้น้ า ให้สารเคมีควบคุม

ศัตรูพืช ตามสภาพความแตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ 

____ 10. แอปพลิเคชันรู้ทันสถานการณ์น้ า น าเสนอแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ในการบริหารจัดการน้ า อัตราการไหลของน้ าในแม่น้ าและ

คลองชลประทาน 

A. เกษตรกร 1.0 

B. เกษตรกร 2.0 

C. เกษตรกร 3.0 

D. เกษตรกร 4.0 

E. Controlled Traffic Farming: 

CTF 

F. Geographic Information 

System: GIS 

G. Global Navigation Satellite 

System: GNSS 

H. Global Positioning System: 

GPS 

I. Protect PLANTS 

J. Power Pivot 

K. Self-Service Business 

Intelligence: SSBI 

L. Variable Rate Technology: 

VRT 

M. WMSC 
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กิจกรรมที่ 10  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 14-15) 
 

จงใส่เครื่องหมายถูก () หน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้อง  และใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 

____ 1. วิก ิ(wikis) คือ เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้  ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ 

____ 2. เว็บบล็อก (weblogs) คือ สื่อสังคมส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต ที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ สามารถเข้าไปอ่านหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได ้

____ 3. กระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะกับสื่อสังคม แบ่งเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูล 2) การวิเคราะห์ธุรกิจ 3) การสร้างแบบจ าลองข้อมูล และ 4) การใช้ข้อมูล 

____ 4. การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่
เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันของ  
สิ่งที่เกิดข้ึน 

____ 5. การวิเคราะห์เชิงบรรยาย เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ค าแนะน าหรือเสนอทางเลือก
ต่างๆ ว่ามีข้อดีหรือข้อจ ากัดอย่างไร 

____ 6. การวิเคราะห์เชิงท านายหรือเชิงพยากรณ ์เป็นการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต 
ร่วมกับโมเดลหรือแบบจ าลองทางคณิตศาตร์ต่างๆ ตามหลักเทคนิควิธีการท าเหมืองข้อมูล 

____ 7. การวิเคราะห์เชิงก้าวหน้า เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะให้ค าแนะน าในทางเลือกต่างๆ  
และน าเสนอผลข้อดีหรือข้อจ ากัดแต่ละทางเลือก เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มความนิยมของลูกค้า 
จะมีจ านวนเท่าใดในอีก 5 ปีข้างหน้า 

____8. GPS Tracking System คือ ระบบติดตามรถยนต์หรือยานพาหนะ ใช้ติดตามรถขนส่งสินค้า 
โดยเก็บต าแหน่งการเดินทางของรถตลอดเวลา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การขนส่ง วิเคราะห์ความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้รถ และป้องกันการสูญเสียจากการขนส่งทุกข้ันตอน 

____ 9. Telematics เป็นเทคโนโลยีส าหรับตรวจสอบยานพาหนะ ใช้บันทึกข้อมูลและทราบต าแหน่งของ
รถยนต์ว่าอยู่ที่ไหนและใช้ความเร็วในการเดินทางเท่าใด 

____ 10. Beacon เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กท่ีติดตั้งอยู่ในสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ๆ เป็นเทคโนโลยี IoT ที่ส่งสัญญาน 
ผ่าน bluetooth ได้ถึง 200 เมตร  สามารถให้ข้อมูลต าแหน่งระยะใกล้ที่แม่นย ากว่าระบบ GPS 

 

ส่วนนี้ส าหรับผู้ตรวจกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

คะแนน            
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ปกรำยงำน 
 

กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 96415 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 

 
  ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………..…………… 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู ่…………………………………………………………….…………………..……….…………..  

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

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

 โทรศัพท์  (ถ้ามี) ……………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 

จากผู้ประเมินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
      ลงชื่อ……………………………………………. 
            (……………………………………………) 
 

 

 


