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ภำคกำรศึกษำ 2/2564
สำขำวิ ชำมนุษยนิ เวศศำสตร์
คำนำ
เนื่ อ งด้ว ยมหาวิท ยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรีย นและนัก ศึก ษาได้ม ีส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการศึก ษาเล่าเรียนครบวงจร ตัง้ แต่ก่ อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทัง้ การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียน
และนั ก ศึก ษาท ากิจ กรรมภาคปฏิบ ัติต ามที่ก าหนดให้ โดยมีว ัต ถุ ป ระส งค์เพื่อ ให้ผู้ เรีย นและนั ก ศึก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
2. ประยุกต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีแ่ สดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอนตัง้ แต่ตน้
ภาคการศึก ษา และจากการวิจยั พบว่านัก ศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่ านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาอนามัยครอบครัว ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรูไ้ ปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาอนามัยครอบครัว
2/2564

1. กำรประเมิ นผล
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ต รงประเด็น ค าถาม การครอบคลุ ม
ประเด็นหลัก ที่ถ าม ความถู ก ต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของ
ชิน้ งาน
มหำวิ ทยำลัยไม่บงั คับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิ จกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็
ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีท่ี 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนทีส่ องจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ทงั ้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มไิ ด้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มทีไ่ ม่
ท ากิจ กรรมจะมีค ะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับ นั ก ศึก ษาที่ท ากิจ กรรมมหาวิท ยาลัย จะพิจ ารณาให้
นักศึกษาได้ประโยชน์สงู สุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับ
การคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการ
สอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น
70 × 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 +
46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70
× 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น
92 × 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 +
61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 ×
0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

2. กำรส่งกิ จกรรมประจำชุด
วิ ชำ
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ วันที่ 30 เมษำยน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ ง กิ จ ก รรม ที่ ท ำเส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย แล้ ว ด้ วย ต น เอง ณ ส านั ก บ ริ ก ารก ารศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา………………………..
สาขาวิชา………………………..)
ในกรณีท่ีส่ งทางไปรษณีย์ให้เก็บ สลิป หรือ ต้น ขัว้ การส่ง และถ่ ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิท ยาลัยไว้เป็ น หลัก ฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุ กชิ้น นัก ศึก ษาจะต้อ งจัดท าหน้ าปกกิจกรรม
(ปรากฏในภาคผนวกทีส่ ่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาส่งไปแล้ว
หรือยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ตดิ ต่อสานักบริการการศึกษา
หมายเลข 0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 02503-3547 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนื้ อหำกิ จกรรม
กิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิ (70324)
ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็ นลายมือที่ อ่านง่ายให้ครบทัง้ 2 ข้อ
ในแต่ละข้อโปรดตอบให้ครบทุกประเด็น ให้เขียนตอบข้อละไม่ต่ากว่า 1 หน้า กระดาษ A4
(ข้อละ 10 คะแนน)
1. จงอธิบายการปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวัน เพื่อการมีสขุ นิ สยั ที่ดี และเป็ นการป้ องกันโรคทีป่ รากฎ
ในสังคมปจั จุบนั ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบในแต่ละด้าน
1.1 การรับประทานอาหาร
1.2 การขับถ่าย
1.3 การพักผ่อน
1.4 นันทนาการ
2. การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของบุคคลในครอบครัวแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน (วัยเด็ก วัยผูใ้ หญ่
วัยผูส้ งู อายุ) ขอให้ท่านเลือกอธิ บายการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันอันตรายแก่บคุ คลในครอบครัว มา 1 วัย พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างประกอบ

ปกรำยงำน

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

ภาคการศึกษาที…
่ ………………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู…
่ ……………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)

แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้
ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิ ดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุ ดวิชา....................................................................................
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

รำยกำรประเมิน

ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับ
แนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

4

3

2

1

-2ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15
จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้..................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน

ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

