กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ 10164 สั งคมและวัฒนธรรมอำเซียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์

คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมิ นกิ จกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึ งให้ผูเ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิ บตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิ จกรรมประจาชุ ดวิช ายังท าให้นัก ศึ กษาได้ศึ กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า นักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต และการทางาน
สื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
พฤศจิกายน 2564
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1. กำรประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุ ดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ ซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวใน
การประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิ จกรรมและไม่ทากิ จกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบฉบับ
เดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิ จกรรมจะมี คะแนน
เต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิ จกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนน กิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึ กษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตั วอ ย่ ำงที่ 1 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะ แ น น กิ จก รรม 18 ค ะ แ น น แล ะ ท าข้ อ ส อ บ ได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั วอย่ ำงที่ 2 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะแน น กิ จก รรม 13 ค ะ แน น แล ะ ท าข้ อ ส อบ ได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้อง
ลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมานี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทาขึ้นใหม่
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626 และ0-2504-7628 หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ
www.stou.ac.th
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3. เนือ้ หำกิจกรรม
กิจกรรมภำคปฏิบัติ
ให้ นักศึกษำตอบคำถำมต่ อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลำยมือทีอ่ ่ำนง่ ำย
คำถำมมี 2 ข้ อ ข้ อละ 10 คะแนน ควำมยำวข้ อละไม่ เกิน 1 หน้ ำ กระดำษ A4 แยกคำตอบข้ อละ
หนึ่งแผ่น
1.

2.

จงยกตัวอย่ำงประเพณีของประเทศอินโดนีเซียมำ 1 ประเพณีพร้ อมทั้งบอกสำระสำคัญของประเพณี
ดังกล่ำว (10 คะแนน)
จงยกตัวอย่ำงประเพณีของประเทศพม่ ำมำ 1 ประเพณีพร้ อมทั้งบอกสำระสำคัญของประเพณีดังกล่ำว
(10 คะแนน)
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ปกรำยงำน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………..……..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………..…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………..…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………….……………………….
(…………..…………………………………)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 10164 ชื่อชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
รายการประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน
หน่ วยที่ 1 ควำมรู้ เกี่ยวกับอำเซียน
หน่ วยที่ 2 ควำมรู้ เกี่ยวกับภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกฉียงใต้
หน่ วยที่ 3 พหุสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภำคอำเซียน
หน่วยที่ 4 ควำมสั มพันธ์ ของอำเซียนทีม่ ีต่อภูมิภำคต่ ำงๆ
หน่วยที่ 5 ภำวะเผชิญทำงสั งคม-วัฒนธรรมในภูมิภำคอำเซียน
หน่วยที่ 6 เนกำรำบรู ไนดำรุ สซำลำม
หน่ วยที่ 7 รำชอำณำจักรกัมพูชำ
หน่ วยที่ 8 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
หน่ วยที่ 9 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
หน่ วยที่ 10 สหพันธรัฐมำเลเซีย
หน่ วยที่ 11 สำธำรณรัฐแห่ งสหภำพเมียนมำ
หน่ วยที่ 12
หน่ วยที่ 13
หน่ วยที่ 14
หน่ วยที่ 15

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

สำธำรณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สำธำรณรัฐสิ งคโปร์
รำชอำณำจักรไทย
สำธำรณรัฐสั งคมนิยมเวียดนำม

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

