กิจกรรมประจำชุดวิชำ
10201 ประวัติศำสตร์ไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา โดยจัดระบบการประเมิน
อย่างเป็นระบบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมิ น กิจ กรรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียน โดยมี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ นั กศึ กษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน และอื่นๆ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายัง ช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา
และจากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมมีโอกาสสอบผ่านมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทยขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชา
นี้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย
พฤษภาคม 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม
ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน และการไม่คัดลอกงานทาง
วิชาการจากผู้อื่น
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้งการประเมิน
ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อม
ไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวในการ
ประเมิ น ผลปลายภาค นั กศึกษากลุ่ ม ที่ ท ากิจ กรรมและไม่ ท ากิจ กรรมจะต้ องประเมิ น ผลโดยใช้ ข้อสอบฉบั บ เดี ย วกัน
นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่ มที่ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่
มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 × 0.66666
เท่ ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับ คะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ ากับ 64.67
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 × 0.66666
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92×0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุด
วิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัด (รหัสไปรษณีย์) ให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด
ไว้เป็นหลักฐาน
3. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาระหว่างวันที่ 15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564
4. ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
5. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สำนักบริกำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10201 ประวัติศำสตร์ไทย สำขำวิชำศิลปศำสตร์)

ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ให้ เก็ บ สลิ ป หรือ ต้ น ขั้ ว การส่ ง และถ่ า ยเอกสารกิ จ กรรมที่ ส่ ง ไปมหาวิ ท ยาลั ย
ไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นั กศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านั กบริการการศึกษาได้ รับ กิจ กรรมที่ นั กศึกษาส่งไปแล้วหรือ ไม่ โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข
02-504-78623, 0-2504-7626 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788
โทรสาร 0-2503-3547 หรือ E-mail : ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th

4

หน้ำว่ำง

ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 10201 ประวัติศาสตร์ไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมำในซอง มีดังนี้
กิจกรรมภาคปฏิบัติประจาชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย
(หน้าที่ …………. รวมปก)
จานวน ..... หน้า
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
จานวน 1 แผ่น
ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง
จานวน 1 แผ่น
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………..
(……………………………………….)
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3. เนื้อหา
กิจกรรม
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กิจกรรมชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2564
คำสั่ง ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ ทั้ง 2 ข้อ ด้วยลายมือของตนเองลงบนกระดาษขนาด A4
1. จงเลือกสรุปเนื้อหาจากหน่วยการเรียนในเอกสารการสอนมา 2 หน่วย โดยเป็นหน่วยในเล่มที่ 1
จานวน 1 หน่วย และในเล่มที่ 2 จานวน 1 หน่วย โดยเขียนตอบมาไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ (10 คะแนน)
2. จากกระแสความรู้ทางประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ไหลบ่ าในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้ หากนักศึกษา
เป็นครูสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ท่านจะมีวิธีการสอนประวัติศาสตร์ไทย
เชิงวิพากษ์อย่างไร จงอภิปรายพร้อมยกตัวอย่าง โดยเขียนตอบมาไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (10 คะแนน)
ขอให้นักศึกษาตอบกิจกรรมโดยใช้ความรู้ความสามารถของนักศึกษาเอง
การลอกคาตอบของบุคคลอื่น การคัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ต หรือการว่าจ้างให้บุคคลอื่น
ทากิจกรรมแทน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ผู้ตรวจจะไม่ให้คะแนนแก่ผู้นั้น
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง

1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม
จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด
วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 10201 ชื่อชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รำยกำรประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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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

4

3

2

1

8

ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
หน่วยที่ 1 กระบวนการเรียนรู้และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของบ้านเมืองก่อนการสถาปนาแคว้นสุโขทัย
หน่วยที่ 3 แคว้นสุโขทัย
หน่วยที่ 4 อาณาจักรอยุธยา
หน่วยที่ 5 อาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6
หน่วยที่ 7 สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6
หน่วยที่ 8 สภาพเศรษฐกิจไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6
หน่วยที่ 9 การเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 7 - พ.ศ. 2519
หน่วยที่ 10 สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 7 - พ.ศ. 2519
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 7 - พ.ศ. 2519
หน่วยที่ 12 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2519 - 2540
หน่วยที่ 13 สังคมไทย พ.ศ. 2519 – 2540
หน่วยที่ 14 เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2519-2540
หน่วยที่ 15 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2557

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

