มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

กิจกรรมประจาชุดวิชา
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ปมก.002

กิจกรรมประจาชุดวิชา
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดให้ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษา
ที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการ
ทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
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1. การประเมินผล
การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80 คะแนน
ส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา
20 คะแนน
การท ากิ จ กรรมในส่ ว นที่ 2 ข้ า งต้ น มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ บั ง คั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งท า หาก
นักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษา
นี้จากคะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่
มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนกิ จ กรรมจะพิจ ารณาจากการตอบที่ต รงประเด็ นค าถาม การครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถามความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่
ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด เพื่อไว้เป็นหลักฐาน
3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
4. ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
5. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้า
ซองดังนี้
ส่ง
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)

6. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้ว การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลั ย ไว้เป็ น หลั กฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปก
รายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้ว
หรือยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 สานักบริการ
การศึกษา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-25033547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม

ให้นักศึกษาทากิจกรรมดังต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย
จงตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน)
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของสัตว์มีอะไรบ้าง จงอธิบาย
2. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว
3. จงอธิบายว่าปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการย่อยและดูดซึมสารอาหารอย่างไรมาพอสังเขป
3.1 ปัจจัยที่เกิดจากตัวสัตว์
3.2 ปัจจัยที่เกิดจากอาหารและสิ่งแวดล้อม
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์มีอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
4.1 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์
4.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์มีอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป
6. วัตถุดิบอาหารพลังงานจาแนกได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง และให้ยกตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร
พลังงานกลุ่มละ 3 ชนิด
7. ในการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารโปรตีนจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย
8. วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์จาแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
9. การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบมีกวี่ ิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย
10. ให้นักศึกษาคานวณสูตรอาหารไก่ไข่ระยะไข่ที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 16 จานวน 100 กิโลกรัม
โดยใช้วิธีเพียร์สันสแควร์ กาหนดให้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 2 ชนิดคือ ปลายข้าว (โปรตีน 8%)
และกากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%)
11. ขั้นตอนในการผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
12. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการใช้อาหารผงและอาหารเม็ดเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก
13. ถ้านักศึกษาเลี้ยงไก่ไข่ระยะไข่ จานวน 15,000 ตัว นักศึกษาจะเลือกใช้วิธีการให้อาหารไก่ไข่
ดังกล่าววิธีใด เพราะเหตุใด (เลือกเพียง 1 วิธี)
14. การผลิตไขมันในน้านมโคขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย
15. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มคี วามสาคัญอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป
16. ขอให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อาหารสัตว์ในปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
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ปกรายงาน

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

ภาคการศึกษาที่…………………………..

ชื่อนักศึกษา………………………………………………..……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา

ที่อยู่………………………………………………….…………………………………………………….…………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด

ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………………)


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

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความหรือในคอลัมน์
ที่ต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3.อาชีพ……………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………………..
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน
 วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร  บริหารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาในปัจจุบัน  4 ปี
 2 ปี
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม
 ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้  พิมพ์งาน  อินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ..................)
9. ชุดวิชาทีส่ อบผ่านแล้ว จานวน………...ชุดวิชา
และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
 เป็นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง

หมายเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
ความชัดเจน
(ง่ายแก่การเข้าใจ)

รายชื่อหน่วย
1

2

3

4

ความเป็นประโยชน์
5

1

2

3

4

5

หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและการให้อาหารสัตว์
หน่วยที่ 2 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารของสัตว์
หน่วยที่ 3 หลักโภชนศาสตร์สัตว์
หน่วยที่ 4 อาหารและความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์
หน่วยที่ 5 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน
หน่วยที่ 6 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน
หน่วยที่ 7 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามิน แร่ธาตุ และ
วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
หน่วยที่ 8 พืชอาหารสัตว์
หน่วยที่ 9 คุณภาพอาหารสัตว์
หน่วยที่ 10 การประกอบสูตรอาหารสัตว์
หน่วยที่ 11 กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
หน่วยที่ 12 อาหารและการให้อาหารสุกร
หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
หน่วยที่ 14 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
หน่วยที่ 15 ธุรกิจอาหารสัตว์
ความพึงพอใจในภาพรวม
การนาความรู้ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด 2= น้อย

1

3= ปานกลาง

4= มาก

2

3

4

5= มากที่สุด

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ สาหรับการปรับปรุงเนื้อหา
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…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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