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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

กิ จกรรมชุดวิ ชา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สาขาวิชาวิ ทยาการจัดการ

คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุง่ ให้ผเู้ รียนและนักศึกษาได้มสี ่วนร่วม
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิน้
ไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทัง้ ส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชาเป็ นส่วนหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สุดท้ายจึงให้ผเู้ รียนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนและ
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึง่
2. ประยุกต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึง่
ทีน่ ักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีแ่ สดงไว้ในหน่วย
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอนตัง้ แต่
ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ มีความรูเ้ กี่ยวกับ
องค์การและการจัดการและสามารถนาความรูด้ งั กล่าวไปเป็ นประโยชน์ต่อการทางานและการดาเนินชีวติ
สืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยีการก่อสร้างและ
เครื่องจักรกล

1. การ
ประเมินผล
เกณฑ์ก ารให้คะแนนกิจ กรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ต รงประเด็น ค าถาม การ
ครอบคลุมประเด็น หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความ
ละเอียดประณีตของชิ้นงาน
สาขาวิช าวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช ไม่บงั คับ ให้
นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมินปลาย
ภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20
และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทงั ้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาทีม่ ไิ ด้ส่งกิจกรรม
ในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลาย
ภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมิน ผลปลายภาค นั ก ศึก ษากลุ่ม ที่ท ากิจกรรมและไม่ ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มทีท่ ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วน
นั ก ศึก ษากลุ่ม ที่ไ ม่ ท ากิจ กรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับ นั ก ศึก ษาที่ท ากิจกรรม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้
นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่าง
เดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนาคะแนนส่วนที่
มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น
70 ×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว

นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน
64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น
92 × 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 13+ 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67
คะแนน

2. การส่งกิ จกรรมประจาชุด
วิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมู ลและระบายรหัส ประจ าตัวนักศึกษา รหัส ชุ ดวิชา รหัส จัง หวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้ ) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรือสูญหาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้ อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่ าจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมทีท่ า
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ XXXXX. 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
6. ส่ง กิจ กรรมที่ทาเสร็จ เรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านั กบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซอง
ดังนี้

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีทสี่ ่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิป หรือต้นขัว้ การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่ง ไปมหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นั กศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปก
กิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่ ่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ ักศึกษาส่งไปแล้วหรือ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา
หมายเลข 0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั ่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193
E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนื้ อหากิ จกรรม
การตอบคาถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านัน้
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขียนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รบั การตรวจให้คะแนน

ขอให้นักศึกษาทากิจกรรมต่อไปนี้ดว้ ยตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริต ควรตอบให้ตรงประเด็นในข้อคาถามและตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุ
ข้อที่ 1. ให้นักศึกษาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างงานโยธาต่อไปนี้ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้างควบคู่ไปกับเครื่องจักรกลหลักทีใ่ ช้ (6 คะแนน)
1.1 งานทางระบบรางยกระดับ

1.2 งานเขื่อนคอนกรีต
ข้อที่ 2. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็มเจาะมีหลายประเภท ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมา 1
ประเภท โดยอธิบายถึงเทคนิคการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็มเจาะ
ชนิดนัน้ มาโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบแสดงขัน้ ตอนการก่อสร้าง (8 คะแนน)
ข้อที่ 3. จากการศึกษาเอกสารการสอนวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล ให้ตอบคาถามต่อไปนี้ (6
คะแนน)
3.1 ในเอกสารการสอนจาแนกประเภทของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างออกเป็ นกี่ประเภทหลัก
อะไรบ้าง
3.2 หากกล่าวถึงเครื่องจักรกลหลักทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง 2 ประเภททีม่ พี ฒ
ั นาการมายาวนานและต้อง
ใช้ในโครงการก่อสร้างแทบทุกโครงการ ท่านคิดว่าคือเครื่องจักรกลประเภทใดและนามาใช้ในงานใด อธิบาย
โดยละเอียด

ภาคผนวก
ปกกิ จกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

ภาคการศึกษาที.่ .....................1/2564......................................
ชื่อนักศึกษา……………………………………….…………………….

รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู่………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)

