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กจิกรรมประจ าชุดวชิา 93345 การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว์ 

ภาคการศึกษาพเิศษ/2563 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     
ค าน า 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงให้ผูเ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี
นกัศึกษาท า 

3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษาและจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93345 การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว ์ ขอให้นกัศึกษาทุก
ท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ
ท างานสืบไป 
                  คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 

                                                                         93345 การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว ์
           
 

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 มหาวทิยาลยัไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนกัศึกษาท่าน
ใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษาน้ีจากคะแนนสอบ
ปลายภาคในส่วนท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบ
ไล่ 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 
*นกัศึกษาท่ี Download กิจกรรมผา่น Website ส่งกิจกรรมไม่ตอ้งแนบแบบกรอกคะแนน (สีส้ม)  

2. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ี 
ท าเสร็จแลว้ไว ้  1 ชุด เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัที ่15 กนัยายน 2564 
4. ใหจ้ดัท าหนา้ปกรายงานใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
5. ส่งกจิกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับริการ 

การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้ วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป
มหาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกรายงาน (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

  6.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือ
ยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษาหมายเลข  
0-2-504-7621หรือ 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 
(รายงานนกัศึกษาชุดวชิาการปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว ์

  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเขียนดว้ยลายมือตนเองท่ีอ่านง่ายลงบนกระดาษ A4 
 
1. จงอธิบายแนวทางด าเนินงานการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์และส่ิงท่ีควรพิจารณาในการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์(10 
คะแนน)  
2. จงอธิบายกฎพนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ซ่ึงก าหนดโดยนายเกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) (10 คะแนน)  

2.1 กฎขอ้แรกของเมนเดล หรือท่ีเรียกวา่ กฎการแยกตวั (law of segregation) 
 2.2 กฎขอ้สองของเมนเดล หรือท่ีเรียกวา่ กฎการรวมตวัอยา่งอิสระ (law of independent assortment) 
3. จงอธิบายวธีิการคดัเลือกพนัธ์ุสัตวจ์  าแนกตามลกัษณะท่ีตอ้งการปรับปรุงมากกวา่หน่ึงลกัษณะ (10 คะแนน)  
 3.1 การคดัเลือกคร้ังละลกัษณะ  

3.2 การคดัเลือกหลายลกัษณะพร้อมกนั  
4. จงเปรียบเทียบแผนการผสมพนัธ์ุ (10 คะแนน) 

4.1 การผสมพนัธ์ุแบบเลือดชิด (inbreeding) กบั การผสมนอกสายสัมพนัธ์ (outcrossing)  
4.2 การผสมขา้มพนัธ์ุแบบไม่ต่อเน่ือง กบั การผสมขา้มพนัธ์ุแบบต่อเน่ือง  

5. จงเปรียบเทียบกายวภิาคและสรีรวทิยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมและสัตวปี์ก (10 คะแนน) 
5.1 กายวภิาคและสรีรวทิยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพศผู ้กบั สัตวปี์กเพศผู ้ 
5.2 กายวภิาคและสรีรวทิยาของอวยัวะสืบพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพศเมีย กบั สัตวปี์กเพศเมีย  

6. จงตอบค าถามต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
 6.1 ยกตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวแ์ละการขยายพนัธ์ุสัตว ์เทคโนโลยลีะ 2 ตวัอยา่ง 
พร้อมกบับอกวตัถุประสงคข์องการใชเ้ทคโนโลยนีั้นๆ  

6.2 ขอ้ดีของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวแ์ละการขยายพนัธ์ุสัตว ์เทคโนโลยลีะ 2 ขอ้  
7. จงอธิบายส่ิงท่ีควรพิจารณาในการก าหนดวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงพนัธ์ุโคเน้ือและสุกร (10 คะแนน)  
8. จงเปรียบเทียบแนวคิดการขยายพนัธ์ุไก่พื้นเมืองท่ีเล้ียงเพื่อยงัชีพ และแนวคิดการขยายพนัธ์ุไก่พื้นเมืองทาง
การคา้ (10 คะแนน)  
9. จงอธิบายแนวทางการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวพ์ื้นเมืองส าหรับระบบการผลิตแบบใชปั้จจยัการผลิตต ่า และรูปแบบ
การอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวพ์ื้นเมือง (10 คะแนน)  
10. จงเสนอแนวทางพฒันาการปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสัตว ์โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม (10 คะแนน)  
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 
 

 
  กิจกรรมประจ าชุดวชิา…………………………………………………… 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี………………………….. 
 

   ช่ือนกัศึกษา……………………………………………………………… 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ท่ีอยู…่…………………………………………………………….…….. 
  …………………………………………………………………………… 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ………………………………………………………… 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ…………………………………………. 
       (………………………………………………)  
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  วนัท่ีประเมิน............................................................ 
 
 

 
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………………...รหสั……………………….……………….. 
ท่ีอยู…่………………………………...........อ าเภอ………………………….…จงัหวดั………………………….. 

**************************************** 
ค าช้ีแจง  เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกท่ี          หนา้ขอ้ความ หรือในคอลมัน์ท่ีตอ้งการ

หรือ เติมขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัพร้อมกบักิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 

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

        การจดัการการผลิตพืช              การจดัการการผลิตสัตว ์
        ธุรกิจการเกษตร       การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

5. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั       4 ปี                  2 ปีต่อเน่ือง 
6. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน  

 ตอ้งการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
      ม.3                       ม. 6                         ปวช.                  ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม       ปวส.อ่ืน (ระบุ…………………………………………………..…) 
      อ่ืน ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์    ไม่ใช ้    ใชพ้ิมพง์าน     ใชอิ้นเทอร์เน็ต     อ่ืนๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนชุดวิชา 93345 การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว ์
      เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวมทั้งส้ิน…………คร้ัง  
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มาพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกนั 

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวชิา 93345  การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว์ 
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ตอนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัเนือ้หาชุดวชิา  93345 การปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุสัตว์ 
               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์           
2. สถิติท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์           
3. พนัธุศาสตร์ท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์           
4. หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัการปรับปรุงพนัธ์ุ           
5. หลกัการคดัเลือกพนัธ์ุสัตว ์           
6. แผนการผสมพนัธ์ุสัตว ์           
7. กายวภิาคและสรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตว ์           
8. แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุสัตว ์           
9. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสัตว ์           
10. การปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุโคกระบือเน้ือ           
11. การปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุโคนม            
12. การปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสุกร           
13. การปรับปรุงพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสตัวปี์ก           
14. การพฒันาพนัธ์ุสัตวพ์ื้นเมือง           
15. ปัญหาและแนวทางพฒันาการปรับปรุงพนัธ์ุและการ
ขยายพนัธ์ุสัตว ์

          

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 
 

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


