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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91466 การผลิตสัตวืเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     

ค ำน ำ 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่า
เรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้น 

ภาคการศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ท ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจขอให้นักศึกษาทุก
ท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างานสืบไป 
 
                     คณะกรรมการบริหาร 
            ชุดวิชาการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 

                

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรม
ในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับ
เดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  
100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการน า
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 x 
0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน     กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 x 0.83333  
เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น 92 x 
0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน     กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้ 
1 ชุดวิชา ไว้เป็นหลักฐาน 

3. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลำคม 2564 (โดยส่งงำนที่ก ำหนดให้ท ำจ ำนวน 2  
          ฉบับพร้อมกัน) 

4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
5. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

               
  ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น

หลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไป 

แล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา                 
หมายเลข 0-2504-7621  หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th 

 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชาการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 

สาขาวิชาเกษตรศาตร์และสหกรณ์) 
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รำยงำนฉบับท่ี  1   
     กิจกรรมที่ 1  กำรสรุปเนื้อหำชุดวิชำหน่วยท่ี 1 - 15 
           เป็นการสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1–15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) 
ความยาวประมาณหน่วยละ 2-3 หน้า กระดาษ A4 รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่ก าหนดให้  
 

             คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 15  ของคะแนนทั้งหมด 
  

             กิจกรรมที่  2  ท ำแบบฝึกหัด 
                    ถ้านักศึกษามีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงตามเนื้อหา
ในชุดวิชานี้  นักศึกษาอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดใด พันธุ์ใด เพราะเหตุใดจึงอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้น และบอกหลักการเลี้ยง
สัตว์ชนิดนั้นมาพอสังเขป พร้อมทั้งอธิบายว่า ผู้ที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจควรจะมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านใด นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
 

                        คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  5  ของคะแนนทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ   1.  ให้นักศึกษำส่งรำยงำนทั้ง 2 กิจกรรม พร้อมกัน ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2564 และ 
      2.  ให้นักศึกษำส่งแบบประเมินเนื้อหำในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 91466 มำพร้อมกัน 
                    กับกำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2564 “ถ้ำนักศึกษำ 
                    ไม่ส่งแบบประเมินเนื้อหำในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำจะถูกตัด  2  คะแนน จำก 20 คะแนน” 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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แบบปกรำยงำน 
 

 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
 
 

ภาคการศึกษาที่  1/2564 
 
 

รายงานฉบบัที่................. 
 

ช่ืองาน............………………………………………………………….. 
 

 
โดย 

 
 

ช่ือนักศึกษา……………………………………………………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………………..……… 
ที่อยู่…………………………………..…………………….……………….…… 
…………………………………………………………………………………..… 

โทรศัพท ์ (ถ้ามี)  …………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสนิผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

 
                      ลงช่ือ………………………………………………. 

            (………………………………………………) 
                                                              วนัที่ส่ง  ………….…………………………………………. 
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วิธีกำรประเมินผล 
1. การประเมินผลจากรายงาน โดยพิจารณาจาก 

- ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 
- การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม 
- ความชัดเจนของการเขียนรายงาน  ได้แก่ การเสนอเรื่อง และการใช้ภาษาไทย 
- ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน  ได้แก่  การจัดรูปแบบรายงาน  และการจัดเค้าโครงเรื่อง 

2. การประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
- ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย 
- ชุดวิชานี้ไม่มีการออกข้อสอบอัตนัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินเนื้อหำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ 91466 กำรผลิตสัตว์เชิงนันทนำกำรและเศรษฐกิจ 

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

 
ชื่อนักศึกษา............................................................รหัส............................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 
ที่อยู่........................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................... 
ค าชี้แจง  การประเมินเนื้อหาชุดวิชานี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ชุดวิชานี้มีเนื้อหาที่ตรงตามความ

ต้องการและสามารถน าไปปรับใช้ได้ ดังนั้น หลังจากศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมิน โดยเขียน
เครื่องหมาย  ที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ และเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็น
จริง แล้วส่งกลับมาพร้อมกับรายงานกิจกรรมประจ าชุดวิชา หากนักศึกษาไม่เลือกท ากิจกรรมประชุดวิชา 
โปรดส่งแบบประเมินมาท่ี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ   ชาย   หญิง 
2.อายุ...............................ปี 
3.อาชีพ....................................................ต าแหน่ง...............................................เงินเดือน...........................บาท  
  ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ........................................ 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร   บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
                               การจัดการการผลิตพืช        การจัดการการผลิตสัตว์ 
                               ธุรกิจการเกษตร                การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม   
5. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน 
        ต้องการปรับวุฒิ                           น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        ต้องการเพ่ิมพูนความรู้                    อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 
6.วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
  ม.3    ม.6    ปวช.   ปวท. 
  ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................  
  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. ........................................................................ 
7.ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน...........ชุดวชิา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน.............ชุดวิชา 
8.ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จ านวน..........................ชดุวิชา 
9.ประสบการณ์ในการลงทะเบียนชุดวิชา 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 
  ลงทะเบียนครั้งแรก 
  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ และสอบซ่อม มาแล้ว...........................ครั้ง 
 

(โปรดพลิก) 
 



  
ตอนที ่2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 91466 กำรผลิตสัตว์เชิงนันทนำกำรและเศรษฐกิจ 
 โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านเลือก โดยความหมายของตัวเลือก คือ 
 1=น้อยที่สุด 2=น้อย  3=ปานกลาง 4=มาก  5=มากที่สุด 

 
รำยชื่อหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็นประโยชน์ 
(กำรน ำไปใช้) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิตสัตว์เชิงนนัทนาการและ
เศรษฐกิจ 

          

2.ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการผลิตสตัว์เชิงนนัทนาการและ
เศรษฐกิจ 

          

3.การผลิตปลาสวยงามเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

4.การผลิตนกสวยงามเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

5.การผลิตนกเขาชวาและนกกรุงหัวจุกเชิงนันทนาการ
และเศรษฐกิจ 

          

6.การผลิตไก่แจ้เชิงนนัทนาการและเศรษฐกิจ           

7.การผลิตไก่ฟ้าเชงินนัทนาการและเศรษฐกิจ           

8.การผลิตไก่พื้นเมืองเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

9.การผลิตนกกระจอกเทศเชิงนนัทนาการและเศรษฐกิจ           

10.การผลิตกระตา่ยเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

11.การผลิตสนุัขเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

12.การผลิตแมวเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ           

13.การผลิตกวางเชิงนันทาการและเศรษฐกิจ           

14.การผลิตมา้เชิงนนัทนาการและเศรษฐกิจ           

15.แนวทางการส่งเสริมการผลติสัตว์เชิงนันทนาการและ
เศรษฐกิจ 

          

ควำมพึงพอใจในภำพรวม           

 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา...................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 


