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ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์

     
ค าน า 

 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย 

หนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานสืบไป 
 
 
 
                 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
                                                                                 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์  
                         

ปมก.002 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80 คะแนน 
 ส่วนที่  2 จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 
 การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนักศึกษาท่าน
ใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้จากคะแนนสอบปลาย
ภาคในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
  
 
 

1. การประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท า 
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด เพ่ือไว้เป็นหลักฐาน 

3. หมดเขตส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้ 
มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 

4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ 
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่
ส่งมาด้วย) 
 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาหมายเลข  
0-2-504-7621หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 
 
 

ศนูย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านกับริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  11120 
(รายงานนกัศกึษาชดุวิชาการจดัการสขุภาพสตัว์ 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชดุวิชา 

http://www.stou.ac.th/
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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศกึษา 2563 
 

1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ความอย่างสมบูรณ์ (ข้อละ  10  คะแนน) 
1.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ มีหลักการส าคัญอะไรบ้าง  
1.2 ไวรัสและแบคทีเรียมีลักษณะการเข้าท าลายอย่างไร 
1.3    การตรวจสังเกตผิวหนัง ขน เยื่อเมือกและเยื่อบุผิวสามารถท่ีจะแสดงถึงสุขภาพสัตว์ได้อย่างไร  
1.4 ช่องทางที่เชื้อโรคติดต่อจากสัตว์มาถึงคนมีก่ีช่องทาง  อะไรบ้าง 
1.5 แนวคิดปรากฏการณ์ภูเขาน้ าแข็ง อธิบายถึงการเกิดขึ้นของโรคและการแพร่ระบาดของโรคในประชากร

สัตว์อย่างไรบ้าง 
1.6 วิธีการการป้องกันโรคสัตว์เบื้องต้นมีกี่วิธี แต่ละวิธีมีหลักการอย่างไร 
1.7 สารฆ่าเชื้อจ าแนกตามความสามารถในการท าลายเชื้อมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
1.8 สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพรมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
1.9 การให้ยาในสัตว์มีกี่วิธี แต่ละวิธีมีข้อปฏิบัติอย่างไร 
1.10 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค ในฐานะนักจัดการผลิตสัตว์  

ควรมีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่างไรจึงจะส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี และให้ความปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค 

2. จงอธิบายความหมายของค าหรือข้อความต่อไปนี้ (ข้อละ  5  คะแนน) 
2.1 เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว  
2.2 กล้ามเนื้อลาย และกล้ามเนื้อเรียบ 
2.3 โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ  
2.4 คอมพลีเมนต์ และอินเตอร์เฟอรอน 
2.5 แอนติเจน และแอนติบอดี 
2.6 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า  
2.7 ยาปฏิชีวนะและยาต้านเชื้อแบคทีเรีย 
2.8 เนื้อท่ีมีลักษณะ PSE และ เนื้อท่ีมีลักษณะ DFD 
2.9 การติดต่อของเชื้อโรคตามแนวราบ และการติดต่อของเชื้อโรคตามแนวดิ่ง 
2.10 การตกค้างของยาสัตว์ และระยะปลอดยา 

3. ชุดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว์มีการการสอนเสริมทางไกลผ่านระบบ e-learning ของ มสธ. 
(http://stouonline.stou.ac.th/elearning/) ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษา แล้วเลือกตอบค าถาม
สถานการณ์ (situation) เกี่ยวกับโรคของ สัตว์เคี้ยวเอ้ือง หรือ สุกร หรือ สัตว์ปีก จากบทเรียนมา      
1 โรค พร้อมสรุปสาระส าคัญของโรคดังกล่าวมาพอสังเขป (10 คะแนน)  

3. เนือ้หากิจกรรม 
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ปกรายงาน 

 
 

 
 กิจกรรมประจ าชุดวิชา……………………………………………… 

 
 

         ภาคการศึกษาที…่……………………….. 
 

   ชื่อนักศึกษา………………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่…………………………………………………………….… 
  ……………………………………………………………………… 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี)  …………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ…………………………………………. 
       (………………………………………………)  
    
 
 
 

 



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

 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………...รหัส……………………….……………….. 
ท่ีอยู่…………………………………...........อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. 

**************************************** 
ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขยีนเครื่องหมายถูกท่ี  หน้าข้อความ หรือในคอลมัน์ท่ีต้องการ

หรือ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 

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

        การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร       การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน            4 ปี                        2 ปีต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรเข้าศึกษา 
      ม.3                       ม. 6                        ปวช.                       ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อื่น (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
      อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์      ไม่ใช้       ใช้พิมพ์งาน     ใช้อินเทอร์เน็ต     อื่นๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาท่ีสอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา  93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
      เป็นครั้งแรก             ลงทะเบียนท้ังสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี ้ รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
 

 
 
หมายเหตุ  สง่แบบประเมนิและกิจกรรม มาพร้อมกนั โดยไมต่้องเข้าเล่มรวมกัน 
  

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 



  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
               
                                 รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์           
2. กายวิภาคและการท างานของอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ฯ           
3. กลไกการป้องกันโรคของสัตว์           
4. โรคและสาเหตุของโรค           
5. การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวนิิจฉัยโรคสัตว์           
6. โรคที่ส าคัญของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง           
7. โรคที่ส าคัญของสุกร           
8. โรคที่ส าคัญของสัตว์ปีก           
9. โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน           
10. หลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์           
11. สวัสดิภาพสัตว์และการจัดการ           
12. มาตรการป้องกันโรคสัตว์           
13. ยาส าหรับสัตว์           
14. สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์           
15. กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสุขภาพสัตว์           
ความพึงพอใจในภาพรวม           

   
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

   หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
 

   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 
........................................................................................................................................... ........................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
   ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน e-learning................................................................................................ .................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 


