
 
กิจกรรมประจ ำชดุวิชำ 71101 วิทยำศำสตรพื์น้ฐำน 

ส ำหรบังำนอำหำรและโภชนำกำร 
ภำคกำรศึกษำ พิเศษ/2563 
สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร ์

     
ค ำน ำ 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรยีนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรยีนครบวงจร   ตัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิ้นไปแล้ว   
โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วนทัง้การประเมนิก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสุดทา้ย  จงึใหผู้้เรยีน
และนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ  ดงันี้ 

1. สรุปหรอืประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นกัศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วยใด
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คดิ  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ 

ภาคการศึกษา  และจากการวิจยัพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นกัศกึษาทีไ่มท่ ากจิกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาอนามัยชุมชน ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ 
ในการศกึษาชุดวชิานี้  และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 
 
                 คณะกรรมการบรหิาร 

                                           ชุดวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานส าหรบังานอาหารและโภชนาการ 
                                                     พเิศษ/2563 

 



 
 

 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุม
ประเด็นหลกัที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ
ชิน้งาน 
 มหำวิทยำลยัไม่บงัคบัให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศกึษาอาจเลอืกท าหรอืไมท่ าก็
ได ้ โดยการประเมนิปลายภาคส าหรบัชุดวชิานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  นักศกึษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคดิรอ้ยละ  80  และส่วนทีส่องจากคะแนนกจิกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนนกจิกรรมจะ
น าไปใช้ทัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศกึษาที่มไิด้ส่งกจิกรรมในการสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด ้
 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อยา่งเดยีว 
 ในการประเมนิผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมนิผล
โดยใชข้อ้สอบฉบบัเดยีวกนั  นักศกึษากลุ่มที่ท ากจิกรรมมคีะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศกึษากลุ่มทีไ่ม่
ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรบันักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้
นกัศกึษาไดป้ระโยชน์สงูสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศกึษาเพยีงอยา่งเดยีวมาเปรยีบเทยีบกบั
การคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตดัสนิผลการ
สอบใหก้บันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 ตวัอย่ำงท่ี  1  นักศกึษาได้คะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  70  ขอ้  (คดิเป็น  
70 × 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นักศกึษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 
46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นักศกึษาจะได้  70 
× 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศกึษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตวัอย่ำงท่ี  2  นักศกึษาได้คะแนนกจิกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  92  ขอ้  (คดิเป็น  
92 × 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นักศกึษาจะไดค้ะแนนกจิกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 
61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว  นักศกึษาจะได ้ 92 × 
0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้กัศกึษาได ้ 76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรประเมินผล 



      
      
  
  ใหน้กัศกึษาด าเนินการดงันี้ 

1. กรอกขอ้มลูและระบายรหสัประจ าตวันักศกึษา  รหสัชุดวชิา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถ้วนดว้ย
ดนิสอ  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตำมตวัอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศกึษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรอืสูญหาย  ใหน้กัศกึษาเขยีนชีแ้จงมาพรอ้มกบักจิกรรมทีส่่งไปยงัมหาวทิยาลยั  
โดยไมต่อ้งถ่ายเอกสาร  เพราะเครือ่งอ่านจะไมอ่่านเอกสารทีม่าจากเครือ่งถ่ายเอกสาร         

3. ใหน้ักศกึษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบบัจริงไปยงัมหำวิทยำลยัและส าเนากจิกรรม
ทีท่ าเสรจ็แลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. วนัสุดทา้ยของการส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที่ วนัท่ี 15 กนัยำยน  2564 
5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอยา่งทีแ่นบมา 
6. ส่งกิจกรรมท่ีท ำเสรจ็เรียบร้อยแล้วพรอ้มแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านัก

บรกิารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  หรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
โดยจา่หน้าซองดงันี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลปิหรอืต้นขัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลยัไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม  
(ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 

7. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับรกิารการศกึษาไดร้บักจิกรรมทีน่กัศกึษาส่งไปแลว้ 
หรอืยงัโดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรอืโทรศพัท์ตดิต่อส านักบรกิารการศกึษา 
หมายเลข 0-2504-7621 หรอื โทรศพัทต์ดิต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-
2503-3547 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 
 
  
 
 
 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชดุ
วิชำ 

 
 
 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณยี ์
ส านกับรกิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี 11120 
(กจิกรรมประจ าชุดวชิา………………………..

สาขาวชิา………………………..) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


  
 
 

 
 
กจิกรรมภาคปฏิบัติ  
 
จงตอบค ำถำมจ ำนวน 4 ข้อ ข้อละ 1 หน้ำกระดำษ A4 คะแนนข้อละ 5 คะแนน  
ข้อ 1.  จงอธิบายคอลลอยด์ ในหัวข้อต่อไปนี้ (4 คะแนน) 

1.1 ความหมายและสมบัติของคอลลอยด์ 
1.2 ประเภทของคอลลอยด์ และตัวอย่างคอลลอยด์แต่ละประเภทที่เก่ียวข้องกับอาหาร 

 
ข้อ 2.  จงอธิบายสารชีวโมเลกุลในหัวข้อต่อไปนี้ (6 คะแนน) 
       2.1   ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีน้้าตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร  ปฏิกิริยาเหล่านั้น
เกิดข้ึนได้อย่างไร  ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว 
       2.2   น้้ามันและไขมันเสื่อมคุณภาพหรือเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากปฏิกิริยาใดบ้าง แต่ละ
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
   2.3   กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลมีความส้าคัญในด้านอาหารและโภชนาการอย่างไร 
 
ข้อ 3.  จงอธิบายเรื่องของเซลล์และพันธุกรรมในหัวข้อต่อไปนี้ (6 คะแนน) 
       3.1  การแบ่งเซลล์มีก่ีแบบ อะไรบ้าง แต่ละแบบแตกต่างกันที่ส้าคัญอย่างไร 
        3.2   ยกตัวอย่างสารส้าคัญที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่น้ามาใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
โภชนาการ มา 3 ชนิด 
   3.3   หมู่เลือดเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบใด  หากพ่อมีเลือดหมู่เอ  แม่มีเลือดหมู่บี  ลูกมีโอกาสที่จะ
มีเลือดหมู่โอ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  
ข้อ 4. จงอธิบายเรื่องของพลังงานในหัวข้อต่อไปนี้ ( 4 คะแนน) 
   4.1 พลังงานจากชีวมวลเป็นพลังงานประเภทใด ได้จากกระบวนการใด 
   4.2 ยกตัวอย่างประโยชน์จากการถ่ายโอนความร้อนด้วยการน้าความร้อน การพาความร้อนและการแผ่
รังสีความร้อน ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
 

 
 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 
      71101 วทิยาศาสตร์พืน้ฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ 

 
 



 
 

ปกรำยงำน 
 
 

 
  กจิกรรมประจ าชุดวชิา………………………………………………………… 
 
 

ภาคการศกึษาที…่……………………….. 
 

   ชื่อนกัศกึษา………………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 
  ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………….……………. 
  ……………………………………………………………………………………………. 
  โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี  ………………………………………………………………………... 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ………………………………………………. 
            (………………………………………………)  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้

ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชา............................................................. ....................... 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

น้อย 
 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

 
1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับ
แนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
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   

 

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้.................................................................................................. 

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

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

จุดที่ควรพัฒนา.................................................................................................................................... 

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

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

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


