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กจิกรรมประจ าชุดวชิา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ภาคพเิศษ/2563 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เ น่ืองด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู ้เ รียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จส้ินไปแล้ว โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนและนักศึกษามีความสามารถ 
ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี
นกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใน
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา  และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม ้ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  และการท างาน
สืบไป 
 

                                                                                                 คณะกรรมการบริหาร 
                                                                                                 91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม ้                 

ปมก.002 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวชิาน้ีมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 จากคะแนนสอบปลายภาค  80 คะแนน 
 ส่วนท่ี 2 จากคะแนนกิจกรรมท่ีก าหนดใหท้ า 20 คะแนน 
 การท ากิจกรรมในส่วนท่ี 2 ขา้งตน้ มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนกัศึกษา
ท่านใดไม่ประสงคจ์ะท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษาน้ีจากคะแนน
สอบปลายภาคในส่วนท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมใน
การสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถามความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
  
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวิชา รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ย
ดินสอ  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศึกษาระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรือสูญหาย ให้นกัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลยั โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากจิกรรมทีท่ า
เสร็จแล้วไว้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
6. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการ

การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

    
 
 
 
 

  
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไห้
มหาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแล้ว
หรือยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข  0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา  หมายเลข 0-
2504-7621  หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8  และหมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-
7193  โทรสาร 0-2503-3546  โทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง)  หมายเลข  0-2504-
7191, 0-2504-7193  
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 
 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม ้

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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กจิกรรม ประจ าชุดวชิา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ภาคการศึกษาพเิศษ /2563 

 

เนือ้หากจิกรรม 
เนือ้หากจิกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนโดยมคีะแนนรวมทั้งหมด 20 คะแนน ดงัน้ี 
 1. ให้นักศึกษาสรุปเน้ือหาชุดวิชา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องทุกตอน ทุกหน่วย (หน่วยท่ี 1-15) ตามเอกสารการสอนชุดวิชา 91363 
การจดัการทรัพยากรป่าไม  ้โดยเขียนดว้ยลายมือตนเอง (หา้มพิมพ)์ เป็นลายมือท่ีอ่านง่าย ความยาว
ไม่เกินหน่วยละ 3 หนา้ กระดาษ A4 รวม 15 หน่วย ไม่เกิน 45 หนา้ รายงานควรเขา้เล่มและมีปก 
โดยใชรู้ปแบบปกท่ีก าหนดให ้(15 คะแนน) 
 ตวัอย่างต าแหน่งของวตัถุประสงค์ตอนท่ีนักศึกษาตอ้งน ามาสรุปเน้ือหาให้สอดคลอ้ง ดงั
หนา้ถดัไป 

2. ให้นกัศึกษาเสนอคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงมีในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรป่า
ไม ้พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบอยา่งละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ กระดาษ A4 (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 
 



ตัวอย่างต าแหน่งวตัถุประสงค์ในแต่ละตอน 

 
 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาส่งรายงานภายในวนัที่ 15 กนัยายน 2564

ต าแหน่งวตัถุประสงค์ตอนท่ี
นักศึกษาต้องสรุปเน้ือหาให้
สอดคลอ้ง 



  
ปกรายงาน 

 
 

 
กจิกรรมประจ าชุดวชิา 91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม้ 

ภาคการศึกษาพเิศษ /2563 
 

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

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

  
 



 
 

ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………………...รหสันกัศึกษา…………….……………….. 
ท่ีอยู…่………………………………..............................................................เบอร์โทร. ………………………….. 

**************************************** 
ค าช้ีแจง  เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถกูท่ี  หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมันท่ี์ตอ้งการ

หรือ เติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัพร้อมกบักิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย                          หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3. อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษต   บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

         การจดัการการผลิตพืช            การจดัการการผลิตสตัว ์
         ธุรกิจการเกษตร     การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

5. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั       4 ปี                     2 ปีต่อเน่ือง 
6. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน  

 ตอ้งการปรับวฒิุ    น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ตอ้งการเพ่ิมพูนความรู้    อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................... 

5. วฒิุการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
      ม.3                        ม. 6                        ปวช.                    ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อ่ืน (ระบุ……………………………………………………………..…) 
      อ่ืน ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..) 
6.  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์       ไม่ใช ้      ใชพิ้มพง์าน      ใชอิ้นเทอร์เน็ต      อ่ืนๆ (ระบุ............) 
7. ชุดวิชาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
8. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนชุดวิชา  91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม ้
      เป็นคร้ังแรก             ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวมทั้งส้ิน…………คร้ัง  
10. นกัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาชุดวิชาการจดัการทรัพยากรป่าไมไ้ปใชใ้นดา้นใดบา้ง 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ใชใ้นการท างาน  ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................  

11. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนือ้หา 
....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบประเมนิเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 

หมายเหตุ  ส่งแบบประเมนิและกจิกรรม มาพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 



ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกีย่วกบัเนือ้หาชุดวชิา  91363 การจดัการทรัพยากรป่าไม้ 

รายช่ือหน่วย 

เนือ้หาสาระ 

ความทันสมยั ความชัดเจน 
(ง่ายต่อความเข้าใจ) 

ประโยชน์ในการ
น าไปใช้ 

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

1. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวนศาสตร์                
2. ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการลุ่มน ้า                
3. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพรรณไมป่้า                
4. ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือการ
นนัทนาการ 

               

5. ความรู้พ้ืนฐานดา้นวนผลิตภณัฑ ์                
6. ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการป่าไมใ้นเมือง                
7. การประเมินและวิเคราะห์การลงทุนดา้นป่าไม ้                
8. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการปลกูและบ ารุงรักษาป่าไม ้                
9. ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการสตัวป่์า                
10. ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการพ้ืนท่ีคุม้ครอง                
11. แนวคิดการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นมิติส่ิงแวดลอ้ม                
12. แนวคิดการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นมิติสงัคม                
13. แนวคิดการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นมิติเศรษฐกิจ                
14. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้                
15. การบูรณาการการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน                
ภาพรวมของชุดวชิา                

            

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


