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กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 93257 ศัตรู พชื เบือ้ งต้ น
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
สาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุก ต์ค วามรู้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อ จัด ท าโครงการพั ฒ นางานอย่า งใดอย่า งหนึ่ งที
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใน
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิ จกรรมประจาชุ ดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป

คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น

-21. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิ จกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุ มประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ 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

-32. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยายน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข
0-2504-7621 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ หมายเลข
0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ
(ตลอด 24 ชัว่ โมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนื ้อหากิจกรรม
กิจกรรม 20 %
ชุดวิชาศัตรู พืชเบื้องต้น (93257)
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ท้ งั 7 ข้อโดยเขียนด้ วยลายมือตนเอง ข้อละ 1-2 หน้า (สรุ ป
ประเด็นพอสังเขป ไม่ตอ้ งการรายละเอียด)
1. จงอธิบายลักษณะสาคัญของวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและวัชพืชใบเลี้ยงคู่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างชนิดวัชพืช อย่าง
น้อย 5 ชนิด พร้อมเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง (2 คะแนน)
2. จงยกตัวอย่างวัชพืชสาคัญในนาข้าว วัชพืชสาคัญในพืชไร่ วัชพืชสาคัญในพืชผักและไม้ผล อย่างน้อย 1
ชนิด พร้อมอธิบายลักษณะของวัชพืช (3 คะแนน)
3. จงยกตัวอย่างอวัยวะภายนอกที่สามารถพบเห็นได้บนส่ วนหัว ส่ วนอก และส่ วนท้องของแมลง ส่ วนละ 2
อย่างพร้อมระบุหน้าที่ของอวัยวะนั้น (2 คะแนน)
4. อธิ บายและยกตัวอย่างการควบคุมแมลงโดยธรรมชาติ และการควบคุมแมลงโดยวิธีประยุกต์ได้ (2
คะแนน)
5. จงยกตัวอย่างไรศัตรู พืชในวงศ์ Tetranychidae (ไรแมงมุม) ที่เป็ นศัตรู ของไม้ผลเศรษฐกิจมา 1 ชนิด
พร้อมอธิ บายรู ปร่ างลักษณะ ลักษณะการทาลาย และวงจรชีวติ พอสังเขป (3 คะแนน)
6. จงยกตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรี ย เชื้ อรา เชื้อไวรัส เชื้อไฟโตพลาสมา พร้อมอธิบายการ
ควบคุมโรค (4 คะแนน)
7. จงอธิ บายความเสี ยหายที่เกิดจากสัตว์ศตั รู พืชทั้ง 2 ชนิด พร้อมหลักการควบคุมโดยย่อ (4 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………….……
ที่อยู…
…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)

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

ภาคที่ 3/63

แบบประเมินเนื้ อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 93257 ศัตรูพชื เบื้องต้น
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………...รหัสนักศึกษา..................………………… ……..
่ ………………………………...........อาเภอ………………………….…จังหวัด…………………………....
ที่อยู…
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่ หน้าข้อความ หรื อในคอลัมน์ที่ตอ้ งการหรื อ
เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง ส่ งกลับมาพร้อมกิจกรรมชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษต
 บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาในปัจจุบนั
 4 ปี
 2 ปี ต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้
 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 และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น…………ครั้ง
12. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริ มชุดวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
 ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริ ม เพราะ..............................................................................................
 เข้ารับการสอนเสริ ม มีประโยชน์  น้อย  ปานกลาง  มาก

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93257 ศัตรู พืชเบื้องต้น
รายชื่อหน่ วย

ความชัดเจน
ความเป็ นประโยชน์
(ง่ ายแก่ การเข้ าใจ)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศัตรู พืช
2. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัชพืช
3. วัชพืชที่สาคัญ
4. การควบคุมวัชพืชและการจัดการวัชพืช
5. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับแมลงและแมลงศัตรู พืช
6. แมลงศัตรู พืชที่สาคัญ
7. การจัดการแมลงศัตรู พืช
8. ไรศัตรู พืชและการจัดการ
9. สัตว์ศตั รู พืชและการจัดการ
10. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคพืช
11. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อไวรัส
และเชื้อไวรอยด์
12. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ธาตุอาหารและปัจจัย
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
13. การควบคุมและการจัดการโรคพืช
14. สารควบคุมศัตรู พืชและการใช้
15. ศัตรู พืชรุ กราน การกักกันพืช และวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร
ความพึงพอใจในภาพรวม
การนาความรู้ ไปใช้

1

2

3

4

5

1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรับการปรับปรุ งเนือ้ หา
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

