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ค าน า 
 
  เนื่องดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มุง่ใหผู้เ้รยีนและนักศกึษาไดม้สี่วนร่วม 
ในกระบวนการศกึษาเล่าเรยีนอย่างครบวงจร ตัง้แต่ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิน้          
ไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมนิครบทัง้ส่วนการประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิจากกจิกรรมประจ าชุดวชิาเป็นส่วนหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สุดทา้ยจงึใหผู้เ้รยีนและนักศกึษาท ากจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่ าหนดใหโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนและ
นักศกึษามคีวามสามารถ ดงันี้ 

1. สรุปหรอืประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
กลุ่มหนึง่ 

2. ประยุกต์ความรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึง่ 
ทีน่ักศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ โครงการ ชิน้งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วย 
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4.  คดิ วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มูลและความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้ักศึกษาไดศ้กึษาเอกสารการสอนตัง้แต่ 

ต้นภาคการศกึษา และจากการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีท่ ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า 
นักศกึษาทีไ่ม่ท ากจิกรรม 
 
  คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา ๓๒๒๐๙ การบญัชขีัน้ต้นและหลกัการเบื้องต้น 
เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ ขอใหน้ักศกึษาทุกท่านประสบความส าเรจ็ในการศกึษาชุดวชิานี้ มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
องคก์ารและการจดัการและสามารถน าความรูด้งักล่าวไปเป็นประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชวีติ
สบืไป 

 
 

      
คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยกีารก่อสรา้งและ
เครื่องจกัรกล 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การ
ครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความ
ละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บงัคับให้
นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท ากไ็ด้ โดยการประเมนิปลาย
ภาคส าหรบัชุดวชิานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
  กรณีที ่1 นักศกึษาท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาคคดิร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคดิร้อยละ 20 
และคะแนนกจิกรรมจะน าไปใชท้ัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศกึษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรม
ในการสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพื่อเป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
  กรณีที ่2 นักศกึษาไม่ท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลาย
ภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบฉบบัเดยีวกนั นักศกึษากลุ่มทีท่ ากจิกรรมมคีะแนนเตม็ 80 คะแนน ส่วน
นักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม 
มหาวทิยาลยัจะพจิารณาให ้

นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพยีงอย่าง
เดยีวมาเปรยีบเทยีบกบัการคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรมแลว้น าคะแนนส่วนที่
มากกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันักศกึษา ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 ตวัอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คดิเป็น 
70 ×0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 

1. การ
ประเมินผล 



นักศกึษาจะได ้70 × 0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาไดค้ะแนน 
64.67 คะแนน 
 ตวัอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คดิเป็น 
92 × 0.66666 เท่ากบั 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค 13+ 61.33 เท่ากบั 74.33 คะแนนกรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดียว 
นักศกึษาจะได ้92 × 0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาได ้76.67 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหน้ักศกึษาด าเนินการดงันี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหสัประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย

ดนิสอ 2B  
ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรอืสูญหาย ให้นักศึกษาเขยีนชี้แจงมาพร้อมกบักิจกรรมที่ส่งไปยงัมหาวทิยาลยั โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่าจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. ใหน้ักศกึษาสง่กจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจรงิไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากจิกรรมทีท่ า
เสรจ็แลว้ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
4. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัท่ี XXXXX. 2564 
5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรยีบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ
การศกึษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยจ่าหน้าซอง
ดงันี้ 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วิชา 



                                      ศนูยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
                                      ส านักบริการการศึกษา 
                                      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
                                      ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ 
                                     จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กจิกรรมประจ าชุดวิชา ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยีการก่อสรา้งและเครื่องจกัรกล  

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ) 
 

           ในกรณีทีส่่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลปิหรอืต้นขัว้การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่งไปมหาวิทยาลยัไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปก
กจิกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย)  
7. นักศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบรกิารการศกึษาไดร้บักจิกรรมทีน่ักศกึษาส่งไปแลว้หรอื
ยงั โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรอืโทรศพัท์ติดต่อส านักบรกิารการศกึษา 
หมายเลข 0-2504-7621 หรอื โทรศพัท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศพัท์ฝากข้อความนอกวนั-
เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193  

E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านัน้ 
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขยีนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รบัการตรวจให้คะแนน 

 
 
ขอใหน้ักศกึษาท ากจิกรรมต่อไปนี้ดว้ยตนเองอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ ควรตอบใหต้รงประเดน็ในขอ้ค าถามและตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุ 
 
ข้อท่ี 1. ใหน้ักศกึษาอธบิายโดยละเอยีดเกี่ยวกบัการก่อสรา้งงานโยธาต่อไปนี้ ในหวัขอ้เกี่ยวกบั 
เทคโนโลยกีารก่อสรา้งควบคู่ไปกบัเครื่องจกัรกลหลกัทีใ่ช ้(6 คะแนน) 
          1.1 งานทางระบบรางยกระดบั 

mailto:icproffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


          1.2 งานเขื่อนคอนกรตี 
ข้อท่ี 2. เครื่องจกัรกลและอุปกรณ์งานเสาเขม็เจาะมหีลายประเภท ใหน้ักศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูลมา 1 
ประเภท โดยอธบิายถงึเทคนิคการก่อสรา้งโดยใชเ้ครื่องจกัรกลและอุปกรณง์านเสาเขม็เจาะ 
ชนิดนัน้มาโดยละเอยีดพรอ้มภาพประกอบแสดงขัน้ตอนการก่อสรา้ง (8 คะแนน) 
ข้อท่ี 3. จากการศกึษาเอกสารการสอนวชิาเทคโนโลยกีารก่อสรา้งและเครื่องจกัรกล ใหต้อบค าถามต่อไปนี้ (6 
คะแนน) 
          3.1 ในเอกสารการสอนจ าแนกประเภทของเครื่องจกัรกลงานก่อสรา้งออกเป็นกี่ประเภทหลกั 
อะไรบา้ง 
          3.2 หากกล่าวถงึเครื่องจกัรกลหลกัทีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง 2 ประเภททีม่พีฒันาการมายาวนานและต้อง
ใชใ้นโครงการก่อสรา้งแทบทุกโครงการ ท่านคดิว่าคอืเครื่องจกัรกลประเภทใดและน ามาใชใ้นงานใด อธบิาย
โดยละเอยีด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ปกกิจกรรม 

 



 
                          กจิกรรมประจ าชุดวชิา    ๓๑๔๐๘ เทคโนโลยกีารก่อสรา้งและเครื่องจกัรกล 
 
                                                            
                          ภาคการศึกษาที.่.....................1/2564......................................                

 
                          ชื่อนักศกึษา……………………………………….…………………….   

 
 

 

รหสัประจ าตวันักศกึษา             

 
ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์(ถ้าม)ี…………………………………………………………………………………… 

 
 

ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัิจากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 

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

 

 
 
 


