
 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ ๑๒๓๐๕ ศิลปะกบัสังคมไทย  (ฉบับปรับปรุง) 

ภำคกำรศึกษำที ่๑/๒๕๖๔ 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 

ค ำน ำ 

  มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบการสอนทางไกล ตาม "แผน มสธ.2543" ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๔ เพื่อเป็นแผนแม่บททางวชิาการในการบริการและจดัการศึกษา อาทิ การเปล่ียนระบบการประเมินผล
การเรียน ใชก้ารประเมินกิจกรรม (Tutor - Marked Assignment - TMA) รวมกบัการประเมินผลดว้ยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา เพื่อตดัสินผลการเรียน  ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒   

      ชุดวชิาศิลปะกบัสังคมไทย ไดป้รับ "ระบบการประเมินผล" ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๑   
โดยจดัระบบการประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลปลายภาค และได้
ก าหนดการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิา เพื่อประเมินผลรวมกบัการสอบไล่ปลายภาค  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
  ๑.  เพื่อใหรู้้จกัประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระของชุดวชิาศิลปะกบัสังคมไทย  (ฉบบั
ปรับปรุง) เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติในสังคมปัจจุบนั 
  ๒.  เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ในดา้นทกัษะการคิดและการใช้
ภาษาเพื่อส่ือสารกบัคนทัว่ไป รวมทั้งสร้างเสริมทกัษะทางสังคมและคุณธรรมในการท างาน 
  ๓.  เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าของศิลปกรรมในวฒันธรรมไทย มีความภาคภูมิใจ และรู้จกัน า
ความรู้ มาเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์นดา้นคุณธรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิาศิลปะกบัสังคมไทย  (ฉบบัปรับปรุง) หวงัวา่นกัศึกษาทุกคนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิา สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาและการท าความเขา้ใจ
ศิลปกรรมในบริบทของ "สังคมไทย" และมีโอกาสประเมินผลสอบไล่ปลายภาคไดต้ามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

    คณะกรรมการบริหารชุดวชิาศิลปะกบัสังคมไทย   (ฉบบัปรับปรุง) 
           พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรม พิจารณาจากการเขียนค าตอบตรงประเด็นค าถาม และครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  เขียนค ำตอบด้วยลำยมือตนเอง (ไม่พิมพ)์ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และช้ินงานมีความละเอียด
ประณีต 

มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท ากิจกรรม หรือไม่ท าก็
ได ้ นกัศึกษาสามารถตดัสินใจจากวธีิการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี    ๒  กรณี ดงัน้ี 
 กรณีที ่ ๑  นักศึกษำท ำกจิกรรม  มหาวทิยาลยัแบ่งคะแนนสอบปลายภาคเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนแรก
จากคะแนนสอบไล่ปลายภาค ร้อยละ  ๘๐  และส่วนท่ีสองจากคะแนนการท ากิจกรรม ร้อยละ  ๒๐  คะแนนจาก
การท ากิจกรรมน้ี น าไปใชใ้นการประเมินผล (ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม)  ถา้นกัศึกษาไมไ่ดส่้งกิจกรรมตาม
ก าหนด จะเขา้กรณีท่ี ๒  ซ่ึงนกัศึกษาไม่สามารถส่งกิจกรรมเพื่อขอใชเ้ป็นคะแนนในส่วนของกิจกรรมในการ
สอบซ่อมได ้
 กรณีที ่ ๒  นักศึกษำไม่ท ำกจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากคะแนนสอบไล่ปลายภาค (หรือ
สอบซ่อม ตามแต่กรณี) เพียงอยา่งเดียว มีคะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน   
  ทั้งน้ี นกัศึกษากลุ่มทั้งท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะไดรั้บการประเมินผลดว้ยข้อสอบ (สอบไล่/
ซ่อม)  ฉบบัเดียวกนั    
 ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  โดยประมวลผล
เปรียบเทียบกนั กล่าวคือ  ใชค้ะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียว น ามาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกบัคะแนนท ากิจกรรม   คะแนนอยา่งใดมากกวา่ก็จะเป็นคะแนนท่ีมหาวทิยาลยัใชใ้นการตดัสิน
ผลการสอบ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่ำงที ่ ๑  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  ๑๘  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ ๗๐  ขอ้  
(คิดเป็น  ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากบั  ๔๖.๖๗  คะแนน)  น าไปรวมกนั ไดค้ะแนนรวม   ๑๘ + ๔๖.๖๗  เท่ากบั  
๖๔.๖๗  คะแนน   ถา้คิดคะแนนจากการท าขอ้สอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  จะได ้๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากบั  
๕๘.๓๓  คะแนน (นอ้ยกวา่คะแนนสองส่วนรวมกนั)  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ ๖๔.๖๗  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ ๒  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  ๑๓  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ ๙๒  ขอ้   
(คิดเป็น  ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากบั  ๖๑.๓๓  คะแนน)  รวมคะแนนได ้๑๓ + ๖๑.๓๓  เท่ากบั  ๗๔.๓๓  คะแนน  
เม่ือคิดคะแนนจากการท าขอ้สอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  จะได ้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากบั  ๗๖.๖๗  คะแนน  
มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ ๗๖.๖๗  คะแนน 
 

๑. การประเมินผล 
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การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา นกัศึกษาตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
๑. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) และ ระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุด

วชิา  รหสัจงัหวดั (รหสัไปรษณีย)์ ดว้ยดินสอ  2B   ตำมตวัอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
๒. ระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนพบั ยบั หรือฉีกขาด  ถา้ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญ

หาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจง และส่งค าช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรม  ไม่ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่
อ่านเอกสารกระดาษท่ีถ่ายเอกสาร 

๓. ก ำหนดสง่กิจกรรมประจ ำชดุวิชำภำยในวนัท่ี   ๑๕  กนัยายน-๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔   
๔. ส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวิทยำลยัพร้อมแบบกรอกคะแนน  และส าเนากิจกรรมท่ี

ท าเสร็จแลว้ไว ้  ๑ ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่กิจกรรมสูญหาย 
๕. ใช้หน้ำปกกจิกรรม ตำมทีก่ ำหนดให้  (จดัพิมพอ์ยูใ่นชุดกิจกรรมส่งมาใหแ้ลว้)  เขียนขอ้มูลให้

ครบถว้น  ถา้จดัท าปกใหม่ ตอ้งใชรู้ปแบบอยา่งเดียวกนั  ไม่ต้องใส่สันพลาสติก หรือเยบ็เป็นเล่ม 
๖.   ส่งกิจกรรมดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   หรือส่งทาง

ไปรษณีย ์ จ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 

กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย ์ใหเ้ก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  รวบรวมไวก้บัส าเนาเอกสารกิจกรรมเพื่อเป็น
หลกัฐานวา่ไดส่้งกิจกรรม 

๗. ตรวจสอบการส่งกิจกรรมไดท่ี้ส านกับริการการศึกษาโทรศพัทห์มายเลข  0-2982-9633  หรือ 
หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626    

หรือสอบถามศูนยส์ารสนเทศ  โทรศพัทห์มายเลข  0-2504-7788  โทรสาร  0-2503-3547   
หรือ  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 
 
 
 
 

๓. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 

               ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส ำนกับริกำรกำรศกึษำ 

มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
         ต ำบลบำงพดู  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  ๑๑๑๒๐ 
   (กิจกรรมประจ ำชดุวิชำศลิปะกบัสงัคมไทย (ฉบบัปรับปรุง) สำขำวิชำศลิปศำสตร์ มสธ.) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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   “ศิลปะ” เป็นวฒันธรรมทีม่ีควำมส ำคัญต่อชุมชน และสังคมไทย   รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมให้พฒันำ 
สร้ำงสรรค์วฒันธรรมของชำติ เพือ่เพิม่มูลค่ำในทำงเศรษฐกจิ สำมำรถให้บริกำร หรือจ ำหน่ำยเป็นสินค้ำ ที่
เรียกว่ำ “เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์” (Creative Economies ) โดยยงัคงรักษำคุณค่ำและเอกลกัษณ์ของชำติไว้ได้
ดังเช่นประเทศเกำหล ีทีน่ ำประวตัิศำสตร์  ศิลปวฒันธรรม มำเป็นสินค้ำส่งออกในรูปแบบของภำพยนตร์  (เช่น 
เร่ืองแดจังกมึ ) ดนตรี   กำรท่องเทีย่ว ฯลฯ  ดังน้ัน ถ้ำประเทศไทยจะน ำ “วฒันธรรม” มำพฒันำ และจัดกำร
เพือ่เพิม่รำยได้แก่ท้องถิ่นและประเทศ  กจ็ะท ำให้มีมูลค่ำและรำยได้ทำงเศรษฐกจิ  เช่นเดียวกบักำรมีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรและส่งออกสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม   

 ให้นักศึกษำอ่ำนข้อควำมในกรอบข้ำงล่ำงนี้   ศึกษำเนือ้หำหน่วยที ่๑ – ๑๕  และตอบค ำถำมดังนี ้ 
๑. มีศิลปะประเภทใด หรือชนิดใด ทีน่ ำมำสร้ำงสรรค์เพือ่ให้บริกำร หรือจ ำหน่ำยตำมแนวคิดของ

เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  ให้ระบุมำ ๑ อย่ำง พร้อมทั้งอธิบำยว่ำ ๑) มีคุณลกัษณะอย่ำงไรทีส่ะท้อนถึงวถิี
ชีวติไทย  ๒) มีคุณค่ำต่อชุมชนหรือประเทศอย่ำงไร (๑๐ คะแนน )  

๒. ศิลปะ ตำมทีอ่ธิบำยไว้ในข้อที ่๑ น ำมำพฒันำ สร้ำงสรรค์ เพือ่เป็นบริกำร หรือเป็นสินค้ำ ในเชิง
เศรษฐกจิ เพือ่เพิม่มูลค่ำหรือจ ำหน่ำยเพือ่เป็นสินค้ำ หรือเพือ่กำรส่งออก ได้อย่ำงไร  ให้อธิบำยและ
แสดงควำมคิดเห็นประกอบให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน สำมำรถน ำไปเผยแพร่หรือปฏิบัติได้ 

 
   ศิลปะเป็นวฒันธรรมแขนงหน่ึงในวถิีชีวติของมนุษยชำติ ทีส่ร้ำงสรรค์ขึน้ โดยสัมพันธ์กบัชีวติ 
และสังคม  ในแง่ประโยชน์ใช้สอย  ควำมเช่ือทำงศำสนำ  และควำมงำมในแง่ศิลป์… 
 

                (การเขียนค าตอบแต่ละขอ้  มีความยาวไม่เกิน  ๑ หนา้  แต่ละขอ้ใหมี้ ๒ - ๓  ยอ่หนา้ ท าใหค้รบทั้ง ๒ 
ขอ้ (ตอ้งวางแผนการเขียนค าตอบและการน าเสนอสาระส าคญัใหต้รงประเด็นค าถาม ถูกตอ้ง และชดัเจน) 
  *** ให้เขียนตอบค ำถำมทั้งสองข้อด้วยลำยมือของตนเอง ตัวอกัษรชัดเจน อ่ำนเข้ำใจง่ำย  
     เขียนตอบในกระดำษขนำด เอ ๔  (มขีนำดกว้ำง/ยำวเท่ำกบัเอกสำรชุดวชิำ) และตัดปกกจิกรรม ในหน้ำ ๕  
เยบ็มุมกบักระดำษเขียนตอบ  ส่งไปมหำวทิยำลยัตำมที่แจ้งไว้ในหน้ำ ๓ 

 
 

ไม่ควรพมิพ์และไม่คดัลอกค ำตอบของคนอืน่ เป็นควำมผดิ   จะได้คะแนน ๐ ทั้งสองฝ่ำย 
  และ ไม่ส่งผดิชุดวชิำ หรือส่งล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  ซ่ึงผู้ตรวจจะไม่ตรวจกจิกรรมทุกกรณี 

 
 

๓. เนือ้หากจิกรรม 
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กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ ๑๒๓๐๕ ศิลปะกบัสังคมไทย (ฉบับปรับปรุง)  
ภำคกำรศึกษำที ่๑/๒๕๖๔ 

 
 
 

   ช่ือนกัศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………… 
 

   รหสัประจ าตวันกัศึกษา  
 

   ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………..…………                                                                   
….…………………………………………………………………………………………..…..………… 

รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท(์ถา้มี)…………………………..…………………………… 

  

             ขา้พเจา้ไดต้รวจทานจ านวนเอกสารกิจกรรมประจ าชุดวชิาท่ีส่งมาแลว้  มีเอกสารดงัน้ี 
   กระดาษเขียนตอบกิจกรรม(นบัรวมกบัปกกิจกรรมอีก ๑ แผน่)    จ  านวน …… แผน่ 
   แบบกรอกคะแนนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น                จ  านวน   ๑    แผน่ 
 

        ส่งงานกิจกรรมวนัท่ี………เดือน…………………………พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
        ส่งโดยวธีิ      ส่งดว้ยตนเองท่ี ส านกับริการการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
          ส่งทางไปรษณีย ์(ส่งกิจกรรมฉบบัจริง และเก็บฉบบัส าเนาไวเ้พื่อตรวจสอบ) 
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึง
ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12305  ชื่อชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

น้อย 
 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

 
1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบ   
   กับแนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 ศิลปะกับสังคม   
หน่วยที่  2 ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม   
หน่วยที่  3 สถาปัตยกรรมกับสังคมไทย   
หน่วยที่  4 ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรม   
หน่วยที่  5 ประติมากรรมกับสังคมไทย   
หน่วยที่  6 ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรม   
หน่วยที่  7 จิตรกรรมกับสังคมไทย   
หน่วยที่  8 ความรู้เกี่ยวกับมัณฑนศิลป์   
หน่วยที่  9 มัณฑนศิลป์กับสังคมไทย     
หน่วยที่ 10 ศิลปกรรมไทย   
หน่วยที่ 11 ดุริยางคศิลป์กับสังคมไทย   
หน่วยที่ 12 นาฏศิลป์กับสังคมไทย   
หน่วยที่ 13 ศิลปะการละครและศิลปะการแสดงของไทยสมัยใหม่   
หน่วยที่ 14 ศิลปะของภาษา   
หน่วยที่ 15 ศิลปะมหาชน   

 

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 


