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ค าน า 

 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบ
การประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่    
นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หนว่ยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษา
ที่ไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และ
การท างานสืบไป 
 
 
           คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

            93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก       
 

ปมก.002 
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1. การประเมินผล 
 

การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่  1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 
 ส่วนที่  2  จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า  20  คะแนน 

  
การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หาก

นักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาค
การศึกษานี้จากคะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม 
นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้    

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน 
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2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

  
 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนา
กิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้  1 ชุด เพ่ือไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้นนักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฏ
ในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไป
แล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา
หมายเลข 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 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก       

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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3. เนื้อหากิจกรรม 
 

ให้นักศึกษาท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 4 คะแนน) 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของไทยตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  ประกอบด้วยใครบ้าง   

จงอธิบายพอสังเขป 
2. การวางแผนด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยใดบ้าง 
3. นายสมหวังพบแม่สุกรสาวตัวหนึ่งในฟาร์มเป็นสัดในตอนเช้าวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ในกรณีที่

นายสมหวังต้องการผสมพันธุ์แม่สุกรสาวตัวนี้ 2 ครั้ง นายสมหวังจะต้องท าการผสมพันธุ์แม่สุกร
สาวตัวนี้ ในช่วงใด และในวันใด  

ผสมครั้งที่ 1 ……………………………………………………………………………………………… 
ผสมครั้งที่ 2 ……………………………………………………………………………………………… 

4. การน าสุกรเข้าขุน ควรพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง 
5. การให้อาหารแก่แม่สุกรในช่วงเลี้ยงลูกมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และมีแนวทางในการให้อาหารแม่

สุกรช่วงเลี้ยงลูกอย่างไร 
6. การเกิดโรคในสุกรมีสาเหตุมาจากสิ่งใด จงอธิบาย 
7. “เกรดคุณภาพ” และ “เกรดผลผลิต” ในการแบ่งเกรดซากสุกร แตกต่างกันอย่างไร 
8. ประเภทของฟาร์มสัตว์ปีกที่จ าแนกตามลักษณะการประกอบการฟาร์ม สามารถแบ่งได้กี่กลุ่ม 

อะไรบ้าง อธิบายลักษณะของฟาร์มสัตว์ปีกแต่ละกลุ่มมาพอสังเขป 
9. ในการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ให้ไข่และสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์ ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลใดบ้าง 
10. ถ้าพบลูกเป็ดในวงกกส่งเสียงร้องและนอนสุมกันใต้เครื่องกก ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดการอย่างไร 
11. จงอธิบายการจัดการด้านอาหารและน้ าส าหรับสัตว์ปีกให้เนื้อในช่วงฤดูร้อน มาพอสังเขป 
12. อาหารไก่ไข่ท่ีนิยมใช้กันทั่วไปมกีีป่ระเภท อะไรบ้าง 
13. จงอธิบายข้อดีและข้อเสียของวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนเชื้อตายที่ใช้ในสัตว์ปีก 

ชนิดวัคซีน ข้อดี ข้อเสีย 
วัคซีนเชื้อเป็น   
วัคซีนเชื้อตาย   

 
14. การจัดการฆ่าช าแหละสัตว์ปีกประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง จงอธิบาย 
15. ท่านคิดว่าผู้เลี้ยงไก่เนื้อรายใหญ่ ควรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการผลิตสัตว์ อย่างไร

บ้าง จงอธิบาย 
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ปกรายงาน 

 
 

 
 

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

ภาคการศึกษาที่………………………….. 
 
 

   ชื่อนักศึกษา………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
   

ที่อยู่………………………………………………….…………………………………………………….………….. 
  …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
   

โทรศัพท์  (ถ้ามี)  ……………………………………………………………. 
 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
 
 
 
      ลงชื่อ…………………………………………. 
       (………………………………………………)  
    
 



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

 

 
 

 

**************************************** 
 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกท่ี      หน้าข้อความ 
หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับ
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย             หญิง 
2. อายุ……………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
4. หลักสูตรที่สมัครเรียน       วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจัดการการผลิตพืช          การจัดการการผลิตสัตว์ 
        ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน    4 ปี        2 ปี 
6. วัตถุประสงค์ทีส่มัครเรียน  

 ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพ่ิมพูนความรู้  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................... 

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
      ม.3              ม. 6                  ปวช.             ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม      ปวส.อ่ืน (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 
      อ่ืน ๆ (ระบุ………………………………………….……………………………………………….…..) 
6.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไม่ใช้       

  ใช ้   พิมพ์งาน   อินเทอร์เน็ต  อ่ืนๆ (ระบุ...........) 
7. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา  
    และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
8. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 
      เป็นครั้งแรก             

 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
 
หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 
   

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 



ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา  93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 
รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน                         
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หน่วยที่ 1   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิตสกุร            

หน่วยที่ 2   การวางแผนการผลิตสุกร           

หน่วยที่ 3   การจัดการการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์            

หน่วยที่ 4   การจัดการการเลี้ยงสุกรขุน           

หน่วยที่ 5   อาหารและการจัดการอาหารสกุร           

หน่วยที่ 6   การจัดการทางดา้นสุขภาพและการป้องกัน
โรคของสุกร 

          

หน่วยที่ 7   การแปรรูปและตลาดสุกร           

หน่วยที่ 8   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิตสตัว์ปีก           

หน่วยที่ 9   ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสตัว์ปีก            

หน่วยที่ 10   การจัดการการเลี้ยงสัตวป์ีกให้เนื้อ            

หน่วยที่ 11   การจัดการการเลี้ยงสัตวป์ีกให้ไข่            

หน่วยที่ 12   อาหารและการจัดการอาหารสตัว์ปีกให้เนื้อ            

หน่วยที่ 13   อาหารและการจัดการอาหารสตัว์ปีกให้ไข่            

หน่วยที่ 14   การจัดการป้องกันโรคในสตัว์ปกี           

หน่วยที่ 15   การแปรรูปและตลาดสตัว์ปีก           

ความพึงพอใจในภาพรวม           

    
การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 

1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      

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

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา  
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