
 
 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 12302 เศรษฐกจิไทย (Thai Economy) 
ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2563 

สำขำวชิำศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 

ค ำน ำ 

  

การเรียนการสอนในชุดวชิา 12302 เศรษฐกิจไทย    มุ่งหมายใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมา 
และความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ์แวดลอ้มทั้งในประเทศ และระหวา่ง
ประเทศ สาระความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาท าใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงเก่ียวพนัระหวา่งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ี
ต่อเน่ืองไปถึงการพฒันาประเทศโดยรวม 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 12302 เศรษฐกิจไทย ไดจ้ดัท ากิจกรรมประจ าชุดวชิา (คะแนนเก็บ 20 
คะแนน) เพื่อใหมี้การประเมินผลระหวา่งเรียนควบคู่ไปกบัการศึกษา โดยใหโ้อกาสนกัศึกษาในการท่ีจะท ำ 
หรือไม่ท ำกิจกรรมประจ าชุดวชิาก็ได ้

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 12302 เศรษฐกิจไทย หวงัวา่นกัศึกษาจะประสบความส าเร็จในการเรียน
ตามท่ีมุ่งหวงัไว ้และสามารถน าความรู้ท่ีผลิผลออกมา ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติ ตลอดจนถึงการ
ท างานสืบไป 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา เศรษฐกิจไทย 
พฤศจิกายน  2563 
 
 
 
 



 2 

 
 

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย
ใช้ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับ
นกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตั วอ ย่ำงที่   1  นัก ศึกษ าได้คะแนน กิจกรรม   18  คะแนน   และท าข้อสอบได้   70  ข้อ  
(คิดเป็น  70 × 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะ 
70 ×  0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตั วอ ย่ำงที่   2  นัก ศึกษ าได้คะแนน กิจกรรม   13  คะแนน   และท าข้อสอบได้   92  ข้อ   
(คิดเป็น  92× 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้  
92 ×  0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 
 

 
 

1.  การประเมินผล 
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ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ  2B        
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญ
หาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  เพราะ
เคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยั และส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแลว้ไว ้  1 
ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัท่ี   1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมโดยใหใ้ช้ปกทีแ่นบมำนี้ 
6.     ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 
มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

7.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั  โดย 
โทรศพัท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-
7623 และ 0-2504-7626  หรือ โทรศพัท์ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-

3547         E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 

 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
      ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิาเศรษฐกิจไทย   สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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  1. ใหน้กัศึกษาอ่านทบทวนสาระความรู้ในหน่วยการสอนตามท่ีระบุไวใ้นกิจกรรมแต่ละขอ้ให้
เขา้ใจแจ่มชดั แล้วตอบค ำถำมทีใ่ห้มำจ ำนวน 2 ข้อ 

  2. ใหเ้ขียนค าตอบดว้ยตวัอกัษรท่ีเขียนอ่านง่าย ชดัเจน 
 

 ขอ้ละ 10 คะแนน  ความยาวขอ้ละไม่เกิน  1 หนา้  กระดาษ A4  แยกค าตอบขอ้ละหน่ึงแผน่ 
 

1. จงอธิบำยควำมเป็นมำและสำระส ำคัญของสนธิสัญญำเบำว์ริง  (10 คะแนน) 
2. จงอธิบำยปัญหำเศรษฐกจิไทยหลงักำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

3. เนือ้หำกจิกรรม 
 

ค าถาม 



 5 

ปกรายงาน 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 

 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
   ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………..…………                                                                   
….…………………………………………………………………………………………..…..………… 
รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท(์ถา้มี)…………………………..…………………………… 

ขา้พเจา้ไดต้รวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมประจ าชุดวชิาแลว้ มีเอกสารท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี คือ 

    งานกิจกรรม(ไม่รวมปกกิจกรรม)   รวมจ านวน …… แผน่ 
    แบบกรอกคะแนนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น           จ  านวน ..1.. แผน่ 

         ส่งงานกิจกรรมวนัท่ี………เดือน…………………………พ.ศ.  ............... 
       ส่งโดยวธีิ      ส่งดว้ยตนเองท่ี ส านกับริการการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ส่งทางไปรษณีย ์(ส่งกิจกรรมฉบบัจริง และเก็บฉบบัส าเนาไวเ้พื่อตรวจสอบ) 
     (ส่งกิจกรรมภายในวนัท่ี .............................................. และตรวจสอบเอกสารท่ีส่งใหถู้กตอ้งครบถว้น) 

 
ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 

 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (…………………………………)  
 


