มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุดวิชา
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
(Animal Breeding and Reproduction)
ภาคการศึกษาพิเศษ / 2563
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุ ดวิชา 93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิ จกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้ อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่ มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่ ม
หนึ่ง
2. ประยุก ต์ค วามรู ้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อจัด ท าโครงการพัฒ นางานอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้ นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่ วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษาและจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์ สัตว์ ขอให้นกั ศึกษาทุก
ท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต และการ
ทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา
93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
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1. การประเมินผล
การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80 คะแนน
ส่ วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา 20 คะแนน
การทากิจกรรมในส่ วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องทา หากนักศึกษาท่าน
ใดไม่ประสงค์จะทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุ ดวิชาในภาคการศึกษานี้ จากคะแนนสอบ
ปลายภาคในส่ วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบ
ไล่ จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถามความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
*นักศึกษาที่ Download กิจกรรมผ่าน Website ส่ งกิจกรรมไม่ตอ้ งแนบแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม)
2. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่
ทาเสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด เพื่อไว้เป็ นหลักฐาน
3. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
4. ให้จดั ทาหน้าปกรายงานให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
5. ส่ งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชาการปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เ ก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้ว การส่ ง และถ่ า ยเอกสารกิ จ กรรมที่ ส่ ง ไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกรายงาน (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษาหมายเลข
0-2-504-7621หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
คาชี้แจง

ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่ายลงบนกระดาษ A4

1. จงอธิบายแนวทางดาเนินงานการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ และสิ่ งที่ควรพิจารณาในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ (10
คะแนน)
2. จงอธิบายกฎพันธุศาสตร์ เบื้องต้นซึ่ งกาหนดโดยนายเกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) (10 คะแนน)
2.1 กฎข้อแรกของเมนเดล หรื อที่เรี ยกว่า กฎการแยกตัว (law of segregation)
2.2 กฎข้อสองของเมนเดล หรื อที่เรี ยกว่า กฎการรวมตัวอย่างอิสระ (law of independent assortment)
3. จงอธิ บายวิธีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์จาแนกตามลักษณะที่ตอ้ งการปรับปรุ งมากกว่าหนึ่ งลักษณะ (10 คะแนน)
3.1 การคัดเลือกครั้งละลักษณะ
3.2 การคัดเลือกหลายลักษณะพร้อมกัน
4. จงเปรี ยบเทียบแผนการผสมพันธุ์ (10 คะแนน)
4.1 การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (inbreeding) กับ การผสมนอกสายสัมพันธ์ (outcrossing)
4.2 การผสมข้ามพันธุ์แบบไม่ต่อเนื่อง กับ การผสมข้ามพันธุ์แบบต่อเนื่ อง
5. จงเปรี ยบเทียบกายวิภาคและสรี รวิทยาของอวัยวะสื บพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก (10 คะแนน)
5.1 กายวิภาคและสรี รวิทยาของอวัยวะสื บพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศผู ้ กับ สัตว์ปีกเพศผู้
5.2 กายวิภาคและสรี รวิทยาของอวัยวะสื บพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมีย กับ สัตว์ปีกเพศเมีย
6. จงตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
6.1 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีละ 2 ตัวอย่าง
พร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีน้ นั ๆ
6.2 ข้อดีของเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีละ 2 ข้อ
7. จงอธิ บายสิ่ งที่ควรพิจารณาในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งพันธุ์โคเนื้อและสุ กร (10 คะแนน)
8. จงเปรี ยบเทียบแนวคิดการขยายพันธุ์ไก่พ้นื เมืองที่เลี้ยงเพื่อยังชีพ และแนวคิดการขยายพันธุ์ไก่พ้นื เมืองทาง
การค้า (10 คะแนน)
9. จงอธิบายแนวทางการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์พ้นื เมืองสาหรับระบบการผลิตแบบใช้ปัจจัยการผลิตต่า และรู ปแบบ
การอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์พ้นื เมือง (10 คะแนน)
10. จงเสนอแนวทางพัฒนาการปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ โดยคานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรม สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม (10 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา……………………………………………………

ภาคการศึกษาที่…………………………..
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ …………………………………………………………….……..
ที่อยู…
……………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………………)
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วันที่ประเมิน............................................................
แบบประเมินเนือ้ หาเอกสารการสอน
ชุ ดวิชา 93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….………………..
่ ………………………………...........อาเภอ………………………….…จังหวัด…………………………..
ที่อยู…
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่ หน้าข้อความ หรื อในคอลัมน์ที่ตอ้ งการ
หรื อ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
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 ที่ศึกษาในปั จจุบนั  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  ใช้อินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่ อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น…………ครั้ง

หมายเหตุ ส่ งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้ อมกัน โดยไม่ ต้องเข้ าเล่มรวมกัน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หาชุ ดวิชา 93345 การปรับปรุ งพันธุ์และการสื บพันธุ์สัตว์
ความชัดเจน
รายชื่อหน่ วย
(ง่ ายแก่การเข้ าใจ)
1

2

3

4

ความเป็ นประโยชน์
5

1

2

3

4

1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
2. สถิติที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
3. พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
4. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุ งพันธุ์
5. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์
6. แผนการผสมพันธุ์สัตว์
7. กายวิภาคและสรี รวิทยาการสื บพันธุ์สัตว์
8. แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการสื บพันธุ์สัตว์
9. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
10. การปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์โคกระบือเนื้ อ
11. การปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์โคนม
12. การปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์สุกร
13. การปรับปรุ งพันธุ์และการขยายพันธุ์สตั ว์ปีก
14. การพัฒนาพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง
15. ปัญหาและแนวทางพัฒนาการปรับปรุ งพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์สัตว์
ความพึงพอใจในภาพรวม
1
2
3
การนาความรู้ ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
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5

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สาหรับการปรับปรุ งเนือ้ หา
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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