
 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ ๑๐๑๕๑ ไทยศึกษำ (Thai Studies) ฉบับปรับปรุงใหม่ 

ภำคกำรศึกษำพิเศษ/๒๕๖๓ 
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการสอนทางไกล ตาม "แผน มสธ.2543" ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ 
เพ่ือเป็นแผนแม่บททางวิชาการในการบริการและจัดการศึกษา อาทิ การเปลี่ยนระบบการประเมินผลการเรียน ใช้
การประเมินกิจกรรม (Tutor - Marked Assignment - TMA) รวมกับการประเมินผลด้วยการสอบปลายภาค
การศึกษา เพ่ือตัดสินผลการเรียน  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   

      ส าหรับชุดวิชาไทยศึกษา ได้ปรับ "ระบบการประเมินผล" ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๔๔   
โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลปลายภาค และได้
ก าหนดการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๒) เพ่ือประเมินผลรวมกับการสอบไล่ปลาย
ภาค  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ือให้รู้จักประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่ 
ครั้งที่ ๒) เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
  ๒.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ในด้านทักษะการคิดและการใช้ภาษา
เพ่ือสื่อสารกับคนทั่วไป 
  ๓.  เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจ และรู้จักน าสาระความรู้  
ด้าน "ไทยศึกษา" มาเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม 

  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๒) หวังว่านักศึกษาทุกคนจะ
ได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา สามารถน าไปใช้ในการศึกษา รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจใน
สังคมไทย และมีโอกาสประเมินผลสอบไล่ปลายภาคได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

    คณะกรรมการบริหารชุดวิชาไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
            พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม พิจารณาจากการเขียนค าตอบตรงประเด็นค าถาม และครอบคลุม
ประเด็นหลักท่ีถาม  เขียนค ำตอบด้วยลำยมือตนเอง (ไม่พิมพ์) ได้ถูกต้อง ชัดเจน และชิ้นงานมีความละเอียด
ประณีต 
 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท ากิจกรรม หรือไม่ท าก็ได้  
นักศึกษาสามารถตัดสินใจจากวิธีการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้    ๒  กรณ ีดังนี้ 
 กรณีที่  ๑  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยแบ่งคะแนนสอบปลายภาคเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนแรก
จากคะแนนสอบไล่ปลายภาค ร้อยละ  ๘๐  และส่วนที่สองจากคะแนนการท ากิจกรรม ร้อยละ  ๒๐  คะแนนจาก
การท ากิจกรรมนี้ น าไปใช้ในการประเมินผล (ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม)  ถ้านักศึกษาไม่ได้ส่งกิจกรรมตามก าหนด 
จะเข้ากรณีท่ี ๒  ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถส่งกิจกรรมเพ่ือขอใช้เป็นคะแนนในส่วนของกิจกรรมในการสอบซ่อมได้ 
 กรณีที่  ๒  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากคะแนนสอบไล่ปลายภาค (หรือ
สอบซ่อม ตามแต่กรณี) เพียงอย่างเดียว มีคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มท้ังที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะได้รับการประเมินผลด้วยข้อสอบ (สอบไล่/
ซ่อม)  ฉบับเดียวกัน    
 ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยประมวลผล
เปรียบเทียบกัน กล่าวคือ  ใช้คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียว น ามาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนท ากิจกรรม   คะแนนอย่างใดมากกว่าก็จะเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยใช้ในการตัดสินผล
การสอบ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงที่  ๑  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  ๑๘  คะแนน  และท าข้อสอบได้  ๗๐  ข้อ  
(คิดเป็น  ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากับ  ๔๖.๖๗  คะแนน)  น าไปรวมกัน ได้คะแนนรวม   ๑๘ + ๔๖.๖๗  เท่ากับ  
๖๔.๖๗  คะแนน   ถ้าคิดคะแนนจากการท าข้อสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากับ  
๕๘.๓๓  คะแนน (น้อยกว่าคะแนนสองส่วนรวมกัน)  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  ๖๔.๖๗  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  ๒  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  ๑๓  คะแนน  และท าข้อสอบได้  ๙๒  ข้อ   
(คิดเป็น  ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากับ  ๖๑.๓๓  คะแนน)  รวมคะแนนได้ ๑๓ + ๖๑.๓๓  เท่ากับ  ๗๔.๓๓  คะแนน  
เมื่อคิดคะแนนจากการท าข้อสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  จะได้  ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากับ  ๗๖.๖๗  คะแนน  
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  ๗๖.๖๗  คะแนน 
 
 
 

๑. การประเมนิผล 
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นักศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 

๑. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) และ ระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  
รหัสจังหวัด (รหัสไปรษณีย์) ด้วยดินสอ  2B   ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

๒. ระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนพับ ยับ หรือฉีกขาด  ถ้าท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญหาย  
ให้นักศึกษาเขียนชี้แจง และส่งค าชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรม  ไม่ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่าน
เอกสารกระดาษท่ีถ่ายเอกสาร 

๓. ส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยพร้อมแบบกรอกคะแนน  และส าเนากิจกรรม
ที่ท าเสร็จแล้วไว้   ๑ ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ตรวจสอบพบว่ากิจกรรมสูญหาย 

๔. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่  ๑ สิงหำคม-๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔ 
๕. ใช้หน้ำปกกิจกรรม ตำมที่ก ำหนดให้  (จัดพิมพ์อยู่ในชุดกิจกรรมส่งมาให้แล้ว)  เขียนข้อมูลให้

ครบถ้วน  ถ้าจัดท าปกใหม่ ต้องใช้รูปแบบอย่างเดียวกัน  ไม่ต้องใส่สันพลาสติก หรือเย็บเป็นเล่ม 
๖.   ส่งกิจกรรมดว้ยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   หรือส่งทาง

ไปรษณีย์  จ่ำหน้ำซองดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  รวบรวมไว้กับส าเนาเอกสารกิจกรรมเพ่ือเป็น
หลักฐานว่าได้ส่งกิจกรรม 

 ๗.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7625,  
0-2504-7623  หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร   0-2503-3547   
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th  
 
 

๒. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 

       ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 
     (กิจกรรมประจ ำชุดวิชำไทยศึกษำ (ฉบับปรับปรุงใหม่)สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มสธ.) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ ทั้ง ๒ ข้อ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) ด้วยลำยมือของตนเอง ลงบนกระดาษ
ขนาด A4 ความยาวข้อละประมาณ ๑ หน้ากระดาษ (๒๐-๒๕ บรรทัด) และแยกค าตอบข้อละ ๑ แผ่น 

 ๑. เศรษฐกิจสยามภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ พ.ศ.๒๓๙๘ มีลักษณะส าคัญ
อย่างไร จงอธิบาย ( ๑๐ คะแนน) 
 ๒. ภาษาและวรรณกรรมไทยช่วยธ ารงวัฒนธรรมและชาติได้อย่างไร ให้อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน ( ๑๐ คะแนน) 
  

ขอให้นักศึกษาตอบกิจกรรมโดยใช้ความรู้ความสามารถของนักศึกษาเอง 
การลอกค าตอบของบุคคลอ่ืน หรือการคัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ตเป็นความผิดอย่างรุนแรง 

หากพบข้อทุจริตดังกล่าว จะไม่ให้คะแนนกิจกรรมแก่นักศึกษาผู้นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เนือ้หากจิกรรม 
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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ ๑๐๑๕๑ ไทยศึกษำ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/๒๕๖๓ 

 
 
 

   ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………… 
 

   รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
 

   ที่อยู่…………………………………………………………………………………………..…………                                                                   
….…………………………………………………………………………………………..…..………… 

รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์(ถ้ามี)…………………………..…………………………… 

  

       ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมประจ าชุดวิชาแล้ว มีเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คือ 

    งานกิจกรรม(ไม่รวมปกกิจกรรม) ๑ แผ่น  รวม จ านวน …… แผ่น 

    แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน   จ านวน .. ๑.. แผ่น 
        ส่งงานกิจกรรมวันที่………เดือน…………………………พ.ศ.  ................ 

        ส่งโดยวิธี      ส่งด้วยตนเองที่ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งกิจกรรมฉบับจริง และเก็บฉบับส าเนาไว้เพ่ือตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 


