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ค าน า 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทั้ง
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
 

  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

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

หนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษาและจากการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานต่อไป 
 
                           คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

ชุดวิชา 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ 
           พฤศจิกายน 2563 
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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 หากนักศึกษาท่านใด
ไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้จากคะแนนสอบปลายภาคใน
ส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่ไม่ได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรม
เพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่
ถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 



 

      
      
  
 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย 
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนนสีส้ม (ถ้ามี) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน  

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ 
ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด เพ่ือไว้เป็นหลักฐาน 

3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที ่15 กันยายน 2564 
4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ 

การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
  6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาหมายเลข 0-2-504-7621
หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193
โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 
0-2504-7193 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th 

 
 
 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th


 
      
  
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่ายลงบนกระดาษ A4 (120 คะแนน) 
1. จงอธิบายความหมายของการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ พร้อมยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุง

พันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์มาอย่างละ 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายมาพอสังเขป (10 คะแนน) 
2. จงอธิบายความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีอาหารข้น (10 คะแนน) 
3. จงอธิบายความแตกต่างของเทคโนโลยีด้านกายภาพ เทคโนโลยีด้านเคมี และเทคโนโลยีด้านชีวภาพที่ใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพอาหารหยาบ (10 คะแนน) 
4. ข้อควรพิจารณาในการน าเทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์มาใช้ในฟาร์มมีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอ

สังเขป (10 คะแนน) 
5. เทคโนโลยีด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มจ าแนกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขปพร้อม

ยกตัวอย่างเทคโนโลยี (10 คะแนน) 
6. จงอธิบายหลักการของเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรสภาพสัตว์ ดังต่อไปนี ้(10 คะแนน) 

6.1 เทคโนโลยีการตรวจติดตาม  
6.2 เทคโนโลยีการท าให้สลบ  
6.3 เทคโนโลยีการลวกซาก  
6.4 เทคโนโลยีการน าขนออกจากตัวสัตว์ 
6.5 เทคโนโลยีระบบความเย็นด้วยอากาศ  

7. การน าเทคโนโลยีเอกซเรย์มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์มีประโยชน์และข้อควรพิจารณาอะไรบ้าง จง
อธิบายมาพอสังเขป (10 คะแนน) 

8. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแปรรูปน้ านมและผลิตภัณฑ์นมมีอะไรบ้าง จงอธิบายหลักการของแต่ละเทคโนโลยีมา
พอสังเขป (10 คะแนน) 

9. จงอธิบายแนวคิดการจัดการของเสียตามล าดับชั้นที่น ามาใช้ในการผลิตสัตว์มาพอสังเขป (10 คะแนน) 
10. องค์ประกอบส าคัญของระบบสารสนเทศการจัดการโลจิสติกส์มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป (10 คะแนน) 
11. การน าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด และระบบ GPS แบบ tracking มาใช้ในการขนส่งและโลจิสติกส์มีประโยชน์

อย่างไรต่อการจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (10 คะแนน) 
12. จงอธิบายความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ บรรจุภัณฑ์ฉลาด และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
 



 

  
ปกรายงาน 

 
 

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

ภาคการศึกษาที…่……………………….. 
 

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

 



 
  วันที่ประเมนิ............................................................ 

 
 

 
 

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

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่    หนา้ข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการหรือ
เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ      ชาย                                  หญิง 

2. อาย…ุ…………..ปี 

3. อาชีพ……………………………………………………………………………………….…ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลักสูตรที่สมัครเรียน       ส่งเสริมการเกษตร       บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

         การจัดการการผลิตพชื       การจัดการการผลิตสตัว์ 

         ธุรกิจการเกษตร       การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน  4 ป ี                      2 ปีต่อเนื่อง 

6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 

     มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)                      ปวช.                     ปวท.          

     ปวส.เกษตรกรรม         ปวส.อื่นๆ (ระบ…ุ………………………………………………………………….…..…) 

     ปริญญาตรีทางการเกษตร   ปริญญาตรีอืน่ๆ (ระบุ………………………………………………………………...…) 

อื่นๆ (ระบ…ุ…………………………………………………………..…) 

7. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน 

 ต้องการปรับวุฒ ิ    น าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้   อื่นๆ (ระบุ.............................................................................................) 

8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์        ไม่ใช้         ใช้พิมพ์งาน         ใช้อินเทอร์เน็ต        อื่นๆ (ระบุ..........................) 

9. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 

10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 

11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน ชุดวิชา 93466 เทคโนโลยใีนการจัดการการผลิตสัตว์ 

     เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล ่สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  

 

 

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ 

ภาคพิเศษ ปี 63 



 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93466 เทคโนโลยีในการจดัการการผลิตสัตว์ 

 
รายชื่อหน่วย 

ความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ความชัดเจน 
ง่ายแก่การเข้าใจ 

ความเป็น
ประโยชน ์   

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว ์                
2. เทคโนโลยีดา้นพนัธุ์สัตว์                
3. เทคโนโลยีดา้นอาหารข้น                
4. เทคโนโลยีดา้นอาหารหยาบ                
5. เทคโนโลยีในการจัดการสุขภาพสัตว์                
6. เทคโนโลยีโรงเรือนและอปุกรณ์เลี้ยงสัตว์                
7. เทคโนโลยีดา้นการจัดการเลี้ยงสัตว์                
8. เทคโนโลยีในการจัดการผลผลิตจากสัตว์                
9. เทคโนโลยีการแปรสภาพสัตว์                
10. เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสตัว์                
11. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ านม                
12. เทคโนโลยีการแปรรูปไข่                
13. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์                
14. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสผ์ลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์                
15. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดจ าหนา่ยผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว ์                

ภาพรวมชุดวิชา                

 
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 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

หมายเหตุ  สง่แบบประเมนิและกิจกรรม มาพร้อมกนั โดยไมต่้องเข้าเล่มรวมกัน 


