กิจกรรมประจำชุดวิชำ 71101 วิทยำศำสตร์ พนื้ ฐำนสำหรับงำนอำหำรและโภชนำกำร
ภำคกำรศึกษำ 2/2564
สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์
คำนำ
เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ยนและนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ วม
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมิ นครบส่ วนทั้งการประเมิ นก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย การประเมิน
กิ จ กรรม เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสุ ด ท้า ย จึ ง ให้ ผูเ้ รี ย นและนัก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรม
ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิจกรรมประจาชุ ดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 71101 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานสาหรับงานอาหารและโภชนาการ
ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวติ และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานสาหรับงานอาหารและโภชนาการ

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้ คะแนนกิ จกรรมจะพิ จารณาจากการตอบที่ ตรงประเด็ นค าถาม การครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นัก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรม มหาวิ ท ยาลัย จะแบ่ ง คะแนนออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้ อยละ 80 และส่ วนที่ สองจากคะแนนกิ จกรรมร้ อยละ 20 และคะแนนกิ จกรรมจะ
นาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ ส อ บ ฉ บั บ เ ดี ย ว กั น นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ที่ ท า กิ จ ก ร ร ม มี ค ะ แ น น เ ต็ ม 80 ค ะ แ น น
ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาให้นักศึกษาได้ป ระโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึ กษาเพียงอย่า งเดี ย วมา
เปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการ
ตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 5
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 5
0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 5
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 5
0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทา
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ วันที่ 30 เมษำยน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ ง กิ จ กรรมที่ ท ำเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย แล้ ว ด้ ว ยตนเอง ณ ส านั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ศูนย์ บริ การการสอนทางไปรษณี ย์
สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ………………………..
สำขำวิชำ………………………..)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิ จกรรมทุ กชิ้ น นักศึ กษาจะต้องจัดท าหน้ าปกกิ จกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิ จกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้ว หรื อ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-25047621 หรื อ โทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail :
ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนือ้ หำกิจกรรม
71101 วิทยำศำสตร์ พนื้ ฐำนสำหรับงำนอำหำรและโภชนำกำร
กิจกรรมภำคปฏิบัติ
จงตอบคำถำมจำนวน 4 ข้อ ข้อละ 1 หน้ำกระดำษ A4 คะแนนข้อละ 5 คะแนน
ข้อ 1. จงตอบคาถามเรื่องธาตุ สารประกอบ และสสาร
1.1 จงระบุความแตกต่างของอะตอมกับสารประกอบ
1.2 จงระบุความแตกต่างของสารประกอบไอออนิกกับสารประกอบโควาเลนต์
1.3 จงระบุความแตกต่างของโครงสร้างโปรตีนกับโครงสร้างอะมัยโลส ในเรื่องชนิดอะตอม ชนิด
สารประกอบ และแรง/พันธะยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
1.4 จงระบุความแตกต่างของสารละลายกับคอยลอยด์
1.5 จงยกตัวอย่างผลของสมบัติคอลลิเกทิฟ (colligative property) ที่พบได้ในชีวิตประจาวันมา 3 อย่าง
พร้อมอธิบายเหตุผล
ข้อ 2. จงตอบคาถามเรื่องสารพันธุกรรมและเซลล์
2.1 จงระบุความแตกต่างของนิวคลีโอไซด์ นิวคลีโอไทด์ และกรดนิวคลีอิก
2.2 จงระบุความแตกต่างของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโครโมโซม
2.3 จงระบุความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
2.4 จงระบุองค์ประกอบของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอนไซม์ที่ใช้ย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหาร
พร้อมคาอธิบาย
ข้อ 3. จงตอบคาถามเรื่องจุลชีววิทยาเบื้องต้นและสารพันธุกรรม
3.1 จงระบุความแตกต่างของโพรไบโอติกกับพรีไบโอติก
3.2 จงระบุลักษณะพันธุกรรมของต้นถั่วตามการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล ถ้าให้
T แทนยีนต้นสูง, t แทนยีนต้นเตี้ย และให้ระบุลักษณะต้นถั่วที่ได้
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_____________

_____________

_____________

ระบุลักษณะพันธุกรรม

_____________

_____________

_____________

_____________

ระบุลักษณะต้นถั่ว

ระบุลักษณะต้นถั่ว

ข้อ 4. หากนาหม้อสแตนเลสเติมน้าสะอาด ให้ความร้อนผ่านเตาอินฟราเรด ระหว่างที่น้าร้อนขึ้นทาการคนช้าๆ
ตลอดเวลา จงระบุว่าพบการถ่ายโอนความร้อนใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
................................................................................

ปกรายงาน

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 เ พื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึง
ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชา....................................................................................
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. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน
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

