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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 71202 โภชนำกำรมนุษย์
ภำคกำรศึกษำ 1/2564
สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์
คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผูเ้ รี ยนและนักศึ กษาได้มีส่วนร่ วม
ในกระบวนการศึ กษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไป
แล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมิ น กิ จกรรม เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสุ ด ท้า ย จึ งให้ ผูเ้ รี ย นและ
นัก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก าหนดให้ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นและนัก ศึ ก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่
ต้น ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด วิ ช าโภชนาการมนุ ษ ย์ข อให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชี วิต และการทางาน
สื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์
1/2564

1. การประเมินผล
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกิ จ กรรมจะพิ จารณาจากการตอบที่ ต รงประเด็ น ค าถาม การ
ครอบคลุ มประเด็นหลักที่ ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียด
ประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่
ทาก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่ สองจากคะแนนกิ จกรรมร้ อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่
จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว
ในการประเมิ นผลปลายภาค นัก ศึ กษากลุ่ มที่ ท ากิ จกรรมและไม่ท ากิ จกรรมจะต้อง
ประเมิ น ผลโดยใช้ ข ้อ สอบฉบับ เดี ย วกัน นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ท ากิ จ กรรมมี ค ะแนนเต็ ม 80 คะแนน
ส่ ว นนัก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท ากิ จ กรรมจะมี ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ากิ จ กรรม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา
เพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนน
ส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิด
เป็ 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 (คิด
เป็ 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. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้
ครบถ้วนด้วยดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอก
คะแนนฉี กขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนา
กิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. วันสุ ดท้ายของการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลำคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานัก
บริ การ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซอง
ดังนี้
ศูนย์ บริการการสอนทางไปรษณีย์
สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ………………………..
สำขำวิชำ………………………..)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้ น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึ กษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึ กษาได้รับกิ จกรรมที่ นักศึ กษาส่ งไป
แล้ว หรื อยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา
หมายเลข 0-2504-7621 หรื อ โทรศัพ ท์ติดต่ อศู น ย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 02503-3547 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนือ้ หากิจกรรม
กิจกรรมภำคปฏิบัติ (71202)
ให้ นักศึกษำตอบคำถำมต่ อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเอง เป็ นลำยมือทีอ่ ่ำนง่ ำย จำนวน 2 ข้ อ รวม 20
คะแนน แยกคำตอบเป็ นแต่ ละแผ่น (ข้ อ 1 มีข้อย่อย 4 ข้ อ รวมในแผ่นเดียวกันได้ )
1. จงตอบคาถามเกี่ยวกับสารอาหารหลักที่ให้พลังงาน ดังต่อไปนี้
1.1 สารอาหารหลักที่ให้พลังงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (2 คะแนน)
1.2 โครงสร้างโมเลกุลของคาร์ โบไฮเดรตแบ่งเป็ นกี่ประเภท อธิบายพอสังเขป
(3 คะแนน)
1.3 หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีนมีชื่อเรี ยกว่าอะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง จงเขียน
ภาพอธิ บายโครงสร้างของหน่วยย่อยดังกล่าว (3 คะแนน)
1.4 จงอธิบายความหมายของกรดไขมันจาเป็ น หากเขียนสัญญลักษณ์ยอ่ ว่า 18 : 2 (n-6)
หมายถึงกรดไขมันที่มีส่วนประกอบอย่างไร และเรี ยกกรดไขมันนี้วา่ อะไร (2 คะแนน)
2. หากท่านได้รับมอบหมายให้ทาโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา
(ระดับ ใดระดับ หนึ่ งก็ ไ ด้) ของนั ก เรี ย นในสถานการศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ งเกี่ ย วกับ อาหารและ
โภชนาการ จงเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนแบบง่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารมา 1 โครงการ อาจ
เป็ นเรื่ องพฤติกรรมการกิ นของนักเรี ยน หรื ออาจบูรณาการพฤติกรรมการกินกับวิชาอื่นๆ เช่ น
ศิลปะ คณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ท่านเห็นว่าเป็ นประโยชน์และเป็ นไป
ได้ พร้อมสร้างแบบบันทึกข้อมูลมาด้วย (10 คะแนน)
หมำยเหตุ นักศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้จากหน่วยที่ 14

ปกรายงาน

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

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

ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอน
ชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุป
ในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ

ชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชา....................................................................................
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
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 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

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

