
       
                      

 

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมประจ าชุดวชิา 
93257 การจัดการสุขภาพพชื 
(Plant Health Management) 

ภาคการศึกษาที ่2/2565 
  



2 
 

                                                    

กจิกรรมประจ าชุดวชิา 93257 การจัดการสุขภาพพชื 
ภาคการศึกษาที ่2/2565 

สาขาวชิาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
     

ค ำน ำ 
 

  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมิน
ครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหน่ึงที 

นกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใน 

หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 93257 การจดัการสุขภาพพืช ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบ 
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  และการท างานสืบไป 
 
 

                                                                                     คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวชิา 93257 การจดัการสุขภาพพืช 

 
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหาวทิยาลยัไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  

โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  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. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จ 
แลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ ณ  ส านกับริการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไมหาวทิยาลยัไว ้
เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

5. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั 
โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2504-7623, 26, 28 หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ 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 93257 การจดัการสุขภาพพืช  

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 



5 
 

      

 
 

กิจกรรม 20 % 
ชุดวชิาการจดัการสุขภาพพืช (93257) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ีทั้ง 7 ขอ้โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง ขอ้ละ 1-2 หนา้ (สรุป
ประเด็นพอสังเขป ไม่ตอ้งการรายละเอียด)  
  

1. จงอธิบายลกัษณะส าคญัของวชัพืชใบเล้ียงเด่ียวและวชัพืชใบเล้ียงคู่ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งชนิดวชัพืช อยา่ง
นอ้ย 5 ชนิด พร้อมเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ใหถู้กตอ้ง  (2 คะแนน) 

2. จงยกตวัอยา่งวชัพืชส าคญัในนาขา้ว วชัพืชส าคญัในพืชไร่ วชัพืชส าคญัในพืชผกัและไมผ้ล อยา่งนอ้ย 1 
ชนิด พร้อมอธิบายลกัษณะของวชัพืช  (3 คะแนน) 

3. จงยกตวัอยา่งอวยัวะภายนอกท่ีสามารถพบเห็นไดบ้นส่วนหวั ส่วนอก และส่วนทอ้งของแมลง ส่วนละ 2 
อยา่งพร้อมระบุหนา้ท่ีของอวยัวะนั้น (2 คะแนน) 

4. อธิบายและยกตวัอยา่งการควบคุมแมลงโดยธรรมชาติ และการควบคุมแมลงโดยวธีิประยกุตไ์ด ้(2 
คะแนน) 

5. จงยกตวัอยา่งไรศตัรูพืชในวงศ ์Tetranychidae (ไรแมงมุม) ท่ีเป็นศตัรูของไมผ้ลเศรษฐกิจมา 1 ชนิด 
พร้อมอธิบายรูปร่างลกัษณะ ลกัษณะการท าลาย และวงจรชีวติ พอสังเขป (3 คะแนน) 

6. จงยกตวัอยา่งโรคพืชท่ีเกิดจาก เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือไฟโตพลาสมา พร้อมอธิบายการ
ควบคุมโรค (4 คะแนน) 

7. จงอธิบายความเสียหายท่ีเกิดจากสัตวศ์ตัรูพืชทั้ง 2 ชนิด พร้อมหลกัการควบคุมโดยยอ่ (4 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. เนือ้หากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93257 การจดัการสุขภาพพืช 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

 
 ช่ือนกัศึกษา……………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)  …………………………………………………. 
 

          ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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  วนัท่ีประเมิน............................................................ 
 
 

 

ช่ือนกัศึกษา……………………………………………………...รหสันกัศึกษา..................………………… …….. 
ท่ีอยู…่………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….... 

**************************************** 
ค าช้ีแจง  เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี        หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมันท่ี์ตอ้งการหรือ 

เติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง  ส่งกลบัมาพร้อมกิจกรรมชุดวิชา 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
1. เพศ      ชาย                    หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจดัการการผลิตพืช              การจดัการการผลิตสัตว ์
        ธุรกิจการเกษตร       การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

5. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั        4 ปี                        2 ปีต่อเน่ือง 
6. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน  

 ตอ้งการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้  อ่ืนๆ (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 93257  การจดัการสุขภาพพืช 
         เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวมทั้งส้ิน…………คร้ัง  
12. ประสบการณ์เขา้รับการสอนเสริมชุดวิชาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน 
         ไม่เคยเขา้รับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เขา้รับการสอนเสริม มีประโยชน ์      นอ้ย        ปานกลาง      มาก  
 

หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

แบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน 

ชดุวชิา 93257  การจดัการสุขภาพพชื 
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      ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาชุดวิชา  93257  การจดัการสุขภาพพืช 
               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศตัรูพืช           
2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวชัพืช           
3.  วชัพืชท่ีส าคญั           
4. การควบคุมวชัพืชและการจดัการวชัพืช           
5.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแมลงและแมลงศตัรูพืช           
6.  แมลงศตัรูพืชท่ีส าคญั           
7.  การจดัการแมลงศตัรูพืช           
8.  ไรศตัรูพืชและการจดัการ           
9.  สตัวศ์ตัรูพืชและการจดัการ           
10. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคพืช           
11. โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไฟโตพลาสมา เช้ือไวรัส 
และเช้ือไวรอยด ์

          

12. โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา ไสเ้ดือนฝอย ธาตุอาหารและปัจจยั
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 

          

13. การควบคุมและการจดัการโรคพืช           
14. สารควบคุมศตัรูพืชและการใช ้           
15. ศตัรูพืชรุกราน การกกักนัพืช และวตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร 

          

ความพงึพอใจในภาพรวม           

 
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใชใ้นงานประจ า      
 หมายเหตุ: คะแนน 1= นอ้ยท่ีสุด      2= นอ้ย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


