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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     

ค าน า 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน 
ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยในหน่วย

หนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

 

                                                   คณะกรรมการบริหาร 

                                                   91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 

ปมก.002 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค  80 คะแนน 

 ส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 

 การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนักศึกษาท่านใด

ไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้จากคะแนนสอบปลายภาค

ในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่ง

กิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 

 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่

ถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

  

 

 

 

  

1. การประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วไว้  1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 30 เมษายน 2566 

3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 

4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไห้มหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2504-7623, 26, 28 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 
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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม้ 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

 

เนื้อหากิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนโดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 20 คะแนน ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ให้นักศึกษาตอบ โดยใช้เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อมประกอบในการตอบค าถาม และเขียนตอบด้วยลายมือตนเอง (ห้ามพิมพ์) เป็น

ลายมือที่อ่านง่าย (15 คะแนน) 

 กิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษาเสนอคุณธรรม จริยธรรมที่นักการจัดการทรัพยากรป่าไมพ้ึงมี 

พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบอยา่งละเอยีด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 (5 คะแนน) 

ค าถามกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 ดังหนา้ถัดไป 

 

  

3. เนื้อหา

กิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 

ประจ าชุดวิชา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (15 คะแนน) 

หน่วยที่ 1 พื้นฐานความรู้ด้านการป่าไม้ 

1.จงอธิบายความเป็นมาของการป่าไม้ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการไทย 
2. การป่าไม้หมายความว่าอย่างไร 
3. จงยกศาสตร์ทางด้านการป่าไม้ที่ท่านชอบมา 3 กลุ่มงิชา พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงชอบ 
4. จงอธิบายความส าคัญของการป่าไม้ 
5. จงอธิบายลักษณะงานทางการป่าไม้ 
6. จงอธิบายความหมายของป่า ป่าไม้ และทรัพยากรป่าไม้ 
7. ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใดตามการจ าแนกประเภทป่าไม้ตามสภาพภูมิอากาศของโลก พร้อมอธิบายลักษณะป่า 
8. จงอธิบายลักษณะ และประโยชน์ของป่าไม้ 
 

หน่วยที่ 2 พื้นฐานความรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้ และพันธุ์พืช 
1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของระบบนิเวศ 
2. ระบบนิเวศสามารถแบ่งประเภทได้กี่ประเภท อะไรบา้ง 
3. จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และหน้าทีข่องระบบนิเวศป่าไม้ 
4. จงสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน 
5. จงอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของระบบนิเวศป่าไม้ 
6. จงอธิบายความหมายของพชื พืชปา่ และความส าคัญของพืชป่าในระบบนิเวศป่าไม ้
7. อธิบายความหมาย ความเปน็มา ระบบในการจ าแนกพชื และล าดับขั้นทางอนุกรมวิธานในการจ าแนกพืช 
8. อธิบายลักษณะทางโครงสร้างภายนอกของพืชที่ส าคัญ และสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกทางอนุกรมวิธาน 
9. อธิบายกลุ่มพชืไม่มที่อล าเลียง หรือพืชชั้นต่ า และพืชที่มีท่อล าเลียง มาพอสังเขป 
10. จงอธิบายการกระจายตัวในแนวตั้ง และการการกระจายทางด้านราบ ของพืชในระบบนิเวศป่าไม้  
 

หน่วยที่ 3 แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

1. แนวทางการจัดการเพื่อผลผลิตเนื้อไม้อย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์หลักๆ กี่วิธี อะไรบ้าง 
2. จงอธิบายแนวทางการจัดการป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์แบบอเนกประสงค์พอสังเขป 
3. จงอธิบายแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้มาพอสังเขป 
4. จงอธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามหลักการอนุรักษ์ที่ เกษม จันทร์แก้ว (2544) มาพอสังเขป 
5. จงอธิบายหลักการการจัดการระบบนิเวศ (Principle of ecosystem approach) มาพอสังเขป 

6. จงอธิบายความหมาย และแนวคิดการป่าไม้ชุมชน 

7. จงอธิบายความหมาย และผู้เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ในเมือง 
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8.จงอธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน

ร่วม มาพอสังเขป 

หน่วยที่ 4 มูลค่าทรัพยากรป่าไม้และการประเมินมูลค่า 

1. จงอธิบายประเภทสินค้าและบริการจากป่าไม้ 
2. จงอธิบายประเภทมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ 
3. จงอธิบายมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้จากการใช้ประโยชน์มาพอสังเขป 
4. จงอธิบายมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้จากการไม่ใช้ประโยชน์มาพอสังเขป 
5. ความส าคัญของการประเมินมลูค่าทรัพยากรป่าไม้มีอะไรบ้าง 
6. จงเขียนสูตรในการประเมินมลูค่าที่คาดหมายของที่ดินป่าไม้ พร้อมอธิบายตัวแปรสูตร 
7. สวนป่าแปลงหนึ่งขนาด 20 ไร่ขณะนี้ถึงรอบที่จะตัดฟันไม้ออกขายและมีไมย้ืนต้นที่จะขายเพียงช้ันคุณภาพเดียวอยู่ 700 ลูกบาศก์

เมตร/ไร่ และราคา ณ แปลงท่ีจะขายคือ 1,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร จงหามูลคา่ไมย้ืนต้นในแปลงนี ้
 

หน่วยที่ 5 พื้นฐานความรู้ด้านลุ่มน้ า และการจัดการ 
1. จงอธิบายความหมาย และลักษณะของลุ่มน้ า 
2. จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และหนา้ที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ ามาพอสังเขป 
3. จงอธิบายความสัมพันธ์ของป่าไม้กบัระบบนิเวศลุ่มน้ าพอสงัเขป 
4. จงอธิบายหลักการจัดการลุ่มน้ ามาพอสังเขป 
5. จงอธิบายวัตถุประสงค์การจดัการลุ่มน้ า 
 

หน่วยที่ 6 พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง 
1. จงอธิบายวิวัฒนาการการจัดตั้งพ้ืนที่คุ้มครองในประเทศไทยมาพอสังเขป 
2. จงอธิบายวัตถุประสงค์การจัดตั้งพื้นท่ีคุ้มครอง 
3. จงอธิบายประเภทของพ้ืนที่คุ้มครองในระดับสากล 
4. จงอธิบายประโยชน์และคุณค่าของพ้ืนที่คุ้มครองมาพอสังเขป 
5. จงอธิบายการจัดท านโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองมาพอสังเขป 
6. จงอธิบายแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองพอสังเขป 
7. จงยกตัวอย่างข้อตกลงระหวา่งประเทศในการจัดการพื้นที่คุม้ครองมา 3 มาข้อตกลงพร้อมอธิบายประกอบ 
8. จงบอกชื่อสถาบันนานาชาตทิี่เก่ียวข้องกับการประสานงาน ความร่วมมือและการสนบัสนุนการจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทย
มา 5 หน่วยงาน 
 

หน่วยที่ 7 ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์ป่าและการจัดการ 

1. จงอธิบายความหมายของสัตว์ป่า 
2. จงอธิบายคุณค่าและผลกระทบของสัตว์ป่า 
3. จงอธิบายพฤติกรรมของสัตว์ป่า 
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4.จงอธิบายปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า 
5. จงอธิบายความหลากหลายของสัตว์ป่าในประเทศไทย 
6. จงอธิบายความหมายและความเป็นมาของการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่ามาพอสังเขป 
7. อธิบายหลักการและขั้นตอนการจัดการสัตว์ป่าเบื้องต้น 
8. อธิบายกระบวนทัศน์การด าเนินงานเพ่ือการจัดการสัตว์ป่ามาพอสังเขป 
 

หน่วยที่ 8 พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ในเมือง 
1 จงอธิบายความหมายและความส าคัญของป่าไม้ในเมือง 
2 จงอธิบายประเภทของป่าไม้ในเมือง 
3 จงอธิบายองค์ประกอบ และปัจจัยที่ก าหนดองค์ประกอบของป่าไม้ในเมือง 
4. จงอธิบายแนวคิดและหลักการจัดการป่าไม้ในเมือง 
5. จงอธิบายการคัดเลือกชนิดพรรณไม้ 
6. จงอธิบายการออกแบบพ้ืนที่และการปลูกต้นไม้ 
7. จงอธิบายการบ ารุงรักษาต้นไม้ 
 

หน่วยที่ 9 พื้นฐานความรู้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าและวนเกษตร 
1. จงอธิบายความเป็นมา ความหมาย และความส าคัญของสวนป่า 
2. จงอธิบายประเภทของสวนป่า 
3. จงอธิบายข้อพิจารณาเบื้องต้นการปลูกสร้างสวนป่า 
4. จงอธิบายขั้นตอนการวางแผนการปลูกสร้างสวนป่า 
5. จงอธิบายการคัดเลือกชนิดไม้ปลูกสร้างสวนป่า 
6. จงอธิบายการเตรียมพ้ืนที่ การเตรียมกล้าไม้ และการปลูกต้นไม้ 
7. จงอธิบายการบ ารุงรักษาและการตัดต้นไม้ 
8. จงอธิบายการประเมินสวนป่า 
9. จงอธิบายความหมาย และประโยชน์ของระบวนเกษตร 
10. จงอธิบายองค์ประกอบและการจ าแนกระบวนเกษตร 
11. จงอธิบายการจัดการและการประเมินระบบวนเกษตร 
 

หน่วยที่ 10 พื้นฐานความรู้ด้านป่าชุมชนและการจัดการ 
1. จงอธิบายความหมาย ความส าคัญ และหลักการของป่าชุมชน 
2. จงอธิบายประเภทของป่าชุมชนตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้จ าแนก 
3. จงอธิบายความส าคัญของป่าชุมชนต่อชุมชนท้องถิ่น 
4. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของการวางแผนจัดการป่าชุมชน 
5. จงอธิบายขั้นตอนและกระบวนการวางแผนจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
6. จงอธิบายความหมายและองค์ประกอบส าคัญของแผนจัดการป่าชุมชน 



9 
 

7. จงอธิบายองค์ประกอบการจัดการและปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
8. จงอธิบายบทบาทและความส าคัญขององค์กรชุมชนและการบริหารจัดการป่าชุมชน 
9. จงอธิบายบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
10.จงอธิบายบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการป่า 

หน่วยที่ 11 ความรู้พื้นฐานด้านวนผลิตภัณฑ์ 
1. จงอธิบายความหมายและชนิดของวนผลิตภัณฑ์ 
2. จงอธิบายลักษณะทั่วไปของเนื้อไม้มาพอสังเขป 
3. จงอธิบายลักษณะโครงสร้างของเนื้อมาพอสังเขป 
4. คุณสมบัติของไม้มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป 
5. จงอธิบายกรรมวิธีการเตรียมไม้ก่อนการใช้ประโยชน์ 
6. จงอธิบายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไม้โดยตรง 
7. จงอธิบายประเภทของแผ่นไม้ประกอบ 
8.  จงอธิบายกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ 
9. จงอธิบายการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ 
 

หน่วยที่ 12 พื้นฐานความรู้ด้านของป่าและการจัดการ 
1. จงอธิบายความหมายของค าว่าของป่าได้ 
2. ประเภทของป่าสามารถจ าแนกได้กี่ประเภท จงอธิบาย 
3. จงอธิบายความส าคัญของของป่าด้านต่าง ๆ  
4. จงอธิบายแนวคิดการจัดการของป่าอย่างยั่งยืน 
5. จงอธิบายแนวทางในการประเมินการใช้ประโยชน์ของป่าของชุมชนอย่างง่าย 
6. จงอธิบายแนวทางในการประเมินก าลังผลิตของป่าในพ้ืนที่ป่าไม้ 
7. จงอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของป่า  พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มาพอสังเขป 
 

หน่วยที่ 13 พื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
1. จงอธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท และกระบวนการวางแผน 
2. จงอธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
3. จงอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
4. จงอธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
5. จงอธิบายขั้นตอนและเทคนิคการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
6. จงอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในแปลงส ารวจ 
7. จงอธิบายการประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้จากการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
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หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
1.จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.จงอธิบายความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
3.จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4.จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
5.จงอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกตใ์ช้การรับรู้ระยะไกล 
 

หน่วยที่ 15 ทรัพยากรป่าไม้ของไทยและการจัดการ 

1. จงอธิบายการจ าแนกประเภทป่าไม้ของประเทศไทย 
2. จงอธิบายสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
3. จงอธิบายสาเหตุส าคัญที่ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศลดลง 
4. จงอธิบายสาระส าคัญทางนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
5. จงอธิบายสาระส าคัญของแม่บทแผนพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
6. จงอธิบายสาระส าคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้ 
7. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรป่าไม้  
8. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
3. จงอธิบายธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษาเสนอคุณธรรม จริยธรรมที่นักการจัดการทรัพยากรป่าไม้พึงมี พร้อม

อธิบายเหตุผลประกอบอย่างละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  

(5 คะแนน) 
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**************************************** 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ
หรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเปน็จรงิ แล้วส่งกลบัพร้อมกบักิจกรรมประจ าชดุวิชา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     ชาย             หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน      วิชาเอกส่งเสริมการเกษต  บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
         การจัดการการผลิตพืช           การจัดการการผลิตสัตว์ 
         ธุรกิจการเกษตร    การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน        4 ปี             2 ปีต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒ ิ    น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้    อื่นๆ ระบุ)....................................................... 

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
      ม.3                        ม. 6                   ปวช.                  ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อื่น (ระบุ………………………………………………..…) 
      อื่น ๆ (ระบ…ุ………………………….……………………………………………….…..) 
6.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์   ไม่ใช้    ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต    อื่นๆ (ระบุ...........) 
7. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
8. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีนชุดวชิา  91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม ้
      เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  
10. นักศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาชุดวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปใช้ในดา้นใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ใช้ในการท างาน     ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................................... 

11.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  สง่แบบประเมินและกจิกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 

 

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 9163 การจัดารทรัพยากรป่าไม้ 
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 ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา  91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

รายชื่อหน่วย 

เนื้อหาสาระ 

ความทันสมัย ความชัดเจน 

(ง่ายต่อความ

เข้าใจ) 

ประโยชน์ในการ

น าไปใช ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. พื้นฐานความรูด้้านการปา่ไม ้                

2. พื้นฐานความรู้ดา้นระบบนเิวศปา่ไม้ และพันธุ์พืช                

3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรปา่ไม ้                

4. มูลค่าทรัพยากรป่าไม้และการประเมินมูลค่า                

5. พ้ืนฐานความรู้ด้านลุ่มน้ า และการจัดการ                

6. พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง                

7. ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์ป่าและการจัดการ                

8. พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ในเมือง                

9. พ้ืนฐานความรู้ด้านการปลูกสรา้งสวนป่าและวนเกษตร                

10. พ้ืนฐานความรู้ด้านป่าชุมชนและการจัดการ                

11. ความรู้พื้นฐานด้านวนผลิตภณัฑ ์                

12. พื้นฐานความรูด้้านของป่าและการจัดการ                

13. พื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่า

ไม ้
               

14. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม ้                

15. ทรัพยากรป่าไม้ของไทยและการจัดการ                

ภาพรวมของชุดวิชา                

หมายเหตุ: คะแนน 1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย      3 = ปานกลาง     4 = มาก      5 = มากที่สุด   
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ 

การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      

2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

 หมายเหตุ: คะแนน 1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย      3 = ปานกลาง     4 = มาก      5 = มากที่สุด   

 

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก 

1. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร     

2. ความพึงพอใจต่อการบริการของสาขาวิชาฯ (ถ้าเคยใชบ้ริการ)     

 

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


