กิจกรรมประจำชุดวิชำ 12302 เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
คำนำ
การเรี ยนการสอนในชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย มุง่ หมายให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ ความเป็ นมา
และความเป็ นไปของเศรษฐกิจไทยที่พฒั นาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์แวดล้อมทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ สาระความรู ้ที่ได้จากการศึกษาทาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่
ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาประเทศโดยรวม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย ได้จดั ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (คะแนนเก็บ 20
คะแนน) เพื่อให้มีการประเมินผลระหว่างเรี ยนควบคู่ไปกับการศึกษา โดยให้โอกาสนักศึกษาในการที่จะทำ
หรื อไม่ ทำกิจกรรมประจาชุดวิชาก็ได้
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย หวังว่านักศึกษาจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ตามที่มุ่งหวังไว้ และสามารถนาความรู ้ที่ผลิผลออกมา ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ตลอดจนถึงการ
ทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา เศรษฐกิจไทย
พฤศจิกายน 2564

2

1. การประเมินผล
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกิ จกรรมจะพิ จารณาจากการตอบที่ ตรงประเด็ น ค าถาม การครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บั งคับ ให้ นัก ศึ กษำทุ กคนต้ องทำกิจกรรม นักศึ กษาอาจเลื อกทาหรื อไม่ท าก็ ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นัก ศึ ก ษาท ากิ จกรรม มหาวิท ยาลัย จะแบ่ งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิ จกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิ จกรรมจะ
นาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ขอ้ สอบฉบับ เดี ยวกัน นัก ศึ กษากลุ่ มที่ ท ากิ จกรรมมี คะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึ กษากลุ่ ม ที่ ไม่ ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิ จกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้ก ับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั ว อย่ ำงที่ 1 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะแนนกิ จกรรม 18 คะแนน และท าข้ อ ส อบได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็ น 70 × 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ า กับ 64.67 คะแนน กรณี คิ ด คะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ย งอย่า งเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะ
70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั ว อย่ ำงที่ 2 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะแนนกิ จกรรม 13 คะแนน และท าข้ อ ส อบได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็ น 92× 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
92 × 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 โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่
ต้องลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมานี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย 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. เนื้อหำกิจกรรม
1. ให้นกั ศึกษาอ่านทบทวนสาระความรู ้ในหน่วยการสอนตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมแต่ละข้อให้
เข้าใจแจ่มชัด แล้วตอบคำถำมทีใ่ ห้ มำจำนวน 2 ข้ อ
2. ให้เขียนคาตอบด้วยตัวอักษรที่เขียนอ่านง่าย ชัดเจน
คาถาม

ข้อละ 10 คะแนน ความยาวข้อละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 แยกคาตอบข้อละหนึ่งแผ่น
1. จงอธิบำยควำมเป็ นมำและสำระสำคัญของสนธิสัญญำเบำว์ริง (10 คะแนน)
2. จงอธิบำยปัญหำเศรษฐกิจไทยหลังกำรเปลีย่ นแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 (10 คะแนน)
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ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 12302 เศรษฐกิจไทย
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………………………………………..…………
ที่อยู…
….…………………………………………………………………………………………..…..…………
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….โทรศัพท์(ถ้ามี)…………………………..……………………………
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่ งเอกสารงานกิจกรรมประจาชุ ดวิชาแล้ว มีเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คือ
 งานกิจกรรม(ไม่รวมปกกิจกรรม)
รวมจานวน …… แผ่น
 แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
จานวน ..1.. แผ่น
ส่ งงานกิจกรรมวันที่………เดือน…………………………พ.ศ. ...............
ส่ งโดยวิธี  ส่ งด้วยตนเองที่ สานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
 ส่ งทางไปรษณี ย ์ (ส่ งกิจกรรมฉบับจริ ง และเก็บฉบับสาเนาไว้เพื่อตรวจสอบ)
(ส่ งกิจกรรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 และตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน)

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)

