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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 71311 เทคโนโลยีกำรผลิตและแปรรู ปอำหำร
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 หารชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรู ปอาหารขอให้นกั ศึกษาทุก
ท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และ
การทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรู ปอาหาร
1/2564

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอี ยดประณี 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 ด ร้ 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 (71311)
คำชี้แจง

1. กิจกรรมประจำชุดวิชำมีคำถำมจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน (รวม 20 คะแนน)
2. ให้นักศึกษำตอบคำถำมโดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง ไม่ต้องลอกโจทย์

1.

(ก) จงอธิบำยควำมแตกต่ำงของ “กำรถนอมอำหำร” กับ “กำรแปรรูปอำหำร” และจงอธิบำยว่ำ
ในกรณีไก่ย่ำงที่จำหน่ำยในตลำดสดหรือร้ำนอำหำรริมทำง จัดเป็นกำรถนอมอำหำรหรือกำรแปร
รูปอำหำร
(ข) จงอธิบำยควำมสำคัญของกำรถนอมและแปรรูปอำหำร

2.

(ก) จงอธิบำยกำรเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น ได้แก่ กำรทำควำมสะอำด กำรคัดแยก และกำรปอก
เปลื อก โดยแต่ล ะขั้ น ตอนกำรเตรียมให้ ระบุ วิธีก ำรที่ ใช้ วัตถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ ที่ ได้ รับ และ
ตัวอย่ำงของวัตถุดิบ
(ข) จงอธิบำยกำรเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ กำรลดขนำด กำรผสม และกำรลวก โดยแต่ละขั้นตอนกำร
เตรียมให้ระบุวิธีกำรที่ใช้ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และตัวอย่ำงของวัตถุดิบ

3.

จงอธิบำยหลักกำรถนอมและแปรรูปอำหำรด้วยวิธีกำรต่อไปนี้
(ก) กำรแช่เยือกแข็งอำหำร
(ข) กำรทำแห้งที่อุณหภูมิสูง และกำรทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง

4.

(ก) จงสรุปควำมแตกต่ำงของกำรให้ควำมร้อนอำหำรด้วยไมโครเวฟและอินฟรำเรด
(ข) จงอธิบำยกำรเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับกำรให้ควำมร้อนอำหำรด้วยไมโครเวฟ

5.

(ก) จงอธิบำยหลักกำรบรรจุแบบปลอดเชื้อ
(ข) จงอธิบำยควำมหมำยของกำรบรรจุแบบแอคทีฟ พร้อมยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรมำอย่ำง
น้อย 1 ชนิด


ปกรายงาน

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

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

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

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรีของ

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอนชุด
วิชำและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน คำตอบของท่ำนจะเก็บไว้เป็นควำมลับและนำมำสรุปใน
ภำพรวม จึงขอให้ท่ำนตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทำเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนเกี่ยวกับ

ชุดวิชำที่ศึกษำ และเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ
รหัสชุดวิชำที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชำ....................................................................................
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด
5

1. เอกสำรกำรสอนมีเนื้อหำสำระชัดเจน อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย
2. กิจกรรมท้ำยเรื่องกระตุ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ
4. วิธีศึกษำของชุดวิชำช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ
5. กำรจัดลำดับเนื้อหำวิชำเอื้อต่อกำรเรียนรู้
6. ทำแบบประเมินตนเองและทำกิจกรรมท้ำยเรื่องก่อนตรวจ
คำตอบกับแนวตอบ
7. ได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรศึกษำชุดวิชำนี้
8. สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชำกับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน
12. ควำมพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชำนี้โดยภำพรวม
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-2ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ
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จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้..................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

