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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 71309 สถิติและกำรวิจัยทำงอำหำรและโภชนำกำร
ภำคกำรศึกษำ 1/2564
สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์
คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่ งให้ ผูเ้ รี ย นและนัก ศึ ก ษาได้มี ส่ วนร่ วม
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย การ
ประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษาทา
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ ทากิ จกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาสถิติและการวิจยั ทางอาหารและโภชนาการขอให้นกั ศึกษา
ทุกท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต
และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาสถิติและการวิจยั ทางอาหารและโภชนาการ
1/2564

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของ
ชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึ กษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลื อกทาหรื อไม่
ทาก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิ ดร้ อยละ 80 และส่ วนที่ ส องจากคะแนนกิ จกรรมร้ อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่
จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึ กษาไม่ ทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว
ในการประเมิ นผลปลายภาค นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ท ากิ จกรรมและไม่ ท ากิ จกรรมจะต้อ ง
ประเมิ น ผลโดยใช้ ข ้ อ สอบฉบั บ เดี ย วกั น นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ท ากิ จ กรรมมี ค ะแนนเต็ ม 80 คะแนน
ส่ ว นนั ก 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 ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนน
ส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ 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. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วน
ด้วยดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอก
คะแนนฉี กขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ ง
ถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรม
ที่ทาเสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. วันสุ ดท้ายของการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์ บริการการสอนทางไปรษณีย์
สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ………………………..
สำขำวิชำ………………………..)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิ จกรรมทุกชิ้ น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิ จกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้ว
หรื อ ยัง โดยโทรศัพ ท์ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อ โทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษา
หมายเลข 0-2504-7621 หรื อ โทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ศู 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 (71309)
ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย จานวน 2 ข้อ รวม
20 คะแนน แยกคาตอบเป็นแต่ละแผ่น (ข้อ 1 มีข้อย่อยรวมในแผ่นเดียวกันได้ เช่นเดียวกับข้อ 2 รวม
ข้อย่อยในแผ่นเดียวกันได้)
1. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่ง จ้านวน 10 คน มีน้าหนักดังนี้ 25 23 24 26
25 28 27 25 23 และ 24 กิโลกรัม จงตอบค้าถามเกี่ยวกับค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางดังต่อไปนี้
1.1 มัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ยของน้้าหนักนักเรียนชั้นประถมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร (3 คะแนน)
1.2 มัธยฐานของน้้าหนักนักเรียนชั้นประถมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร (4 คะแนน)
1.3 ฐานนิยมของน้้าหนักนักเรียนชั้นประถมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร (3 คะแนน)
(ดูตวั อย่างจากเอกสารชุดวิชา 71309 หน่วยที่ 1 หน้า 1-25 ถึงหน้า 1-27)
2. กรณีศึกษาต่อไปนี้เกี่ยวกับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยการสุ่มเลือกอย่างอิสระ
เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร
(โปรดดูตวั อย่างจากเอกสารชุดวิชา 71309 หน่วยที่ 10 หน้า 10-18 ถึงหน้า 10-23 และอ่านสรุ ป
การทดสอบทางสถิติในหน้า 10-13)
กรณีศึกษา: โรงงานผลิตน้้าผลไม้แห่งหนึ่ง ท้าการวิจัยการสูญเสียวิตามินซีในน้้าส้มคั้น
เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส โดยท้าการสุ่มตัวอย่างน้้าส้มที่ผลิตจ้านวน 10
ตัวอย่าง แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆละ 5 ตัวอย่าง ภายหลังเก็บเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ได้ผล
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางดังนี้
กลุ่มที่

อุณหภูมิที่เก็บ
(องศาเซลเซียส)

ปริมาณวิตามินซีในกลุ่มตัวอย่าง มิลลิกรัม/100 กรัม
1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ย
วิตามินซีของ
กลุ่มตัวอย่าง

1

10

24

23

22

25

24

23.6

2

25

20

18

21

22

20

20.2

ผู้วิจัยท้าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยก้าหนดระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 ( = 0.05) ให้นักศึกษาตอบค้าถามต่อไปนี้
2.1 สมมติฐานทางสถิติข้อใดถูกต้อง (2 คะแนน)
ก. สมมติฐานว่าง: ปริมาณวิตามินซีของทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
ข. สมมติฐานว่าง: ปริมาณวิตามินซีของกลุ่มที่สองน้อยกว่ากลุ่มแรก
ค. สมมติฐานทางเลือก: ปริมาณวิตามินซีของทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
ง. สมมติฐานทางเลือก: ปริมาณวิตามินซีของกลุ่มที่เก็บในอุณหภูมิสูงกว่าจะน้อยกว่ากลุ่มที่
เก็บในอุณหภูมิต่้ากว่า
(จากตัวเลือกข้อ ก.- ง. มีขอ้ ที่ถูกต้องเพียง 2 ข้อ)
2.2 สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของกรณีศึกษานี้ข้อใดถูกต้อง (1 คะแนน)
ก. สถิติทดสอบ t เพราะเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่ม
ข. สถิติทดสอบไคว์สแคว์ เพราะเป็นการทดสอบความเป็นอิสระ
ค. สถิติทดสอบ Z เพราะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์
(จากตัวเลือกข้อ ก.- ค. มีขอ้ ที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ)
2.3 องศาอิสระ (degree of freedom, df) ของการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เท่ากับเท่าไร
(แสดงวิธีหา df) (2 คะแนน)
2.4 ค่าวิกฤติของการทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่าไร โปรดอธิบายวิธีการหาค่าวิกฤติจากตารางแจกแจง t
ที่ให้มาข้างล่างนี้ ว่าค่าวิกฤติได้มาอย่างไร จากองศาอิสระและระดับนัยส้าคัญ (2 คะแนน)
(อธิ บายตามลูกศรชี้ในตารางแจกแจง t ข้างล่าง)
(กาหนดการตั้งสมมุติฐานทางสถิติแบบสองทาง จึงใช้ค่า  หาร 2 นัน่ คือ 0.05 หาร 2 =
0.025)
2.5 จงสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการ
เปรียบเทียบ
ค่า t ที่ได้จากการค้านวณ (ไม่ต้องค้านวณแต่ให้ดูการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ข้างล่าง
ซึ่งมีค่าt ค้านวณ เท่ากับ 4.064) กับค่าวิกฤติที่ได้จากตารางแจกแจง t (3 คะแนน)

ข้อมูลประกอบการตอบคาถามข้อ 2
องศาอิสระ (df) ของการทดสอบนี้เท่ากับ n1+n2 - 2 = 5 + 5 - 2 = 8
(n แต่ละกลุ่มเท่ากับ 5 จึงน้ามารวมกัน และมีอยู่ 2 กลุ่มจึงลบด้วย 2)
ค่าวิกฤติสามารถหาได้จากตารางแจกแจง t ดังนี้

(เนื่องจากตังสมมุ
้ ตฐิ านทางสถิตแิ บบสองทาง จึงใช้ /2 = 0.025 จากตาราง t0.025, 8 = 2.306)

0.025
-2.306

0.025
0

2.306

แสดงบริเวณวิกฤตเมื่อ t < -2.306 และ t > 2.306
ผลการวิเคราะห์ T-test จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS

T-test

ปกรายงาน

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

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

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

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุด
วิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน ค้าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน้ามาสรุปใน
ภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดท้าเครื่องหมาย √ 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
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1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดล้าดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ท้าแบบประเมินตนเองและท้ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
ค้าตอบกับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
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

