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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 12301 วิวฒ
ั นำกำรกำรเมืองไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้ วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนและนักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตังแต่
้ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็จสิ ้นไปแล้ ว โดยจัด
ระบบการประเมินครบส่วนทังการประเมิ
้
นก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุดท้ าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 12301 วิวฒั นาการการเมืองไทย ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ และการ
ทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาวิวฒั นาการการเมืองไทย
พฤษภาคม 2564
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1. กำรประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็น หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาค คิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ ซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวใน
การประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ ข้อสอบฉบับเดียวกัน
นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม 100
คะแนน สาหรับ นักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้ว
นาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อ
สู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้ แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาภายในวันที่ 15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ ปกทีแ่ นบมำนี้
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาวิวฒั นาการการเมืองไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ )
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7625
,0-2504-7623 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม

ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลายมือที่อ่านง่าย
คาถามมี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ความยาวข้อละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 แยกคาตอบข้อละ
หนึ่งแผ่น
1. จงอธิบายลักษณะเฉพาะของรัฐหรื อกษัตริ ยส์ มัยอยุธยา (10 คะแนน)
2. จงอธิ บายแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยใน พ.ศ. 2475 (10 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 12301 วิวฒ
ั นาการการเมืองไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิช าระดั บ ปริญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม
จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด
วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12301 ชื่อชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการประเมิน
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
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทย
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของบ้านและเมือง
หน่วยที่ 3 รัฐและอาณาจักรในประเทศไทย
หน่วยที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์
หน่วยที่ 5 ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์
หน่วยที่ 6 ระบบขุนนางและข้าราชการ
หน่วยที่ 7 อิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
หน่วยที่ 8 การพัฒนาเป็นรัฐชาติ
หน่วยที่ 9 กฎหมายและการศาลกับการเมืองไทย
หน่วยที่ 10 ชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทย
หน่วยที่ 11 วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
หน่วยที่ 12 ทหารกับการเมืองไทย
หน่วยที่ 13 ทุนนิยมกับพัฒนาการของประชาธิปไตย
หน่วยที่ 14 กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน
หน่วยที่ 15 มรดกทางประวัติศาสตร์กับการเมืองไทย

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

