กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ ๑๒๓๐๕ ศิลปะกับสั งคมไทย (ฉบับปรับปรุ ง)
ภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๔
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
คำนำ
มหาวิทยาลัยได้พฒั นาระบบการสอนทางไกล ตาม "แผน มสธ.2543" ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๔๔ เพื่อเป็ นแผนแม่บททางวิชาการในการบริ การและจัดการศึกษา อาทิ การเปลี่ยนระบบการประเมินผล
การเรี ยน ใช้การประเมินกิจกรรม (Tutor - Marked Assignment - TMA) รวมกับการประเมินผลด้วยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒
ชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย ได้ปรับ "ระบบการประเมินผล" ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑
โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลปลายภาค และได้
กาหนดการทากิจกรรมประจาชุดวิชา เพื่อประเมินผลรวมกับการสอบไล่ปลายภาค โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
๑. เพื่อให้รู้จกั ประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาสาระของชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย (ฉบับ
ปรับปรุ ง) เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวติ ในสังคมปัจจุบนั
๒. เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกล ในด้านทักษะการคิดและการใช้
ภาษาเพื่อสื่ อสารกับคนทัว่ ไป รวมทั้งสร้างเสริ มทักษะทางสังคมและคุณธรรมในการทางาน
๓. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมในวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจ และรู้จกั นา
ความรู้ มาเสริ มสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย (ฉบับปรับปรุ ง) หวังว่านักศึกษาทุกคนจะ
ได้รับประโยชน์จากการทากิจกรรมประจาชุดวิชา สามารถนาไปใช้ในการศึกษาและการทาความเข้าใจ
ศิลปกรรมในบริ บทของ "สังคมไทย" และมีโอกาสประเมินผลสอบไล่ปลายภาคได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย (ฉบับปรับปรุ ง)
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒

๑. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม พิจารณาจากการเขียนคาตอบตรงประเด็นคาถาม และครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม เขียนคำตอบด้ วยลำยมือตนเอง (ไม่พิมพ์) ได้ถูกต้อง ชัดเจน และชิ้นงานมีความละเอียด
ประณี ต
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทากิจกรรม หรื อไม่ทาก็
ได้ นักศึกษาสามารถตัดสิ นใจจากวิธีการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ นักศึกษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยแบ่งคะแนนสอบปลายภาคเป็ น ๒ ส่ วน ส่ วนแรก
จากคะแนนสอบไล่ปลายภาค ร้อยละ ๘๐ และส่ วนที่สองจากคะแนนการทากิจกรรม ร้อยละ ๒๐ คะแนนจาก
การทากิจกรรมนี้ นาไปใช้ในการประเมินผล (ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม) ถ้านักศึกษาไม่ได้ส่งกิจกรรมตาม
กาหนด จะเข้ากรณี ที่ ๒ ซึ่ งนักศึกษาไม่สามารถส่ งกิจกรรมเพื่อขอใช้เป็ นคะแนนในส่ วนของกิจกรรมในการ
สอบซ่อมได้
กรณีที่ ๒ นักศึกษำไม่ ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากคะแนนสอบไล่ปลายภาค (หรื อ
สอบซ่อม ตามแต่กรณี ) เพียงอย่างเดียว มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มทั้งที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรม จะได้รับการประเมินผลด้วยข้ อสอบ (สอบไล่/
ซ่อม) ฉบับเดียวกัน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด โดยประมวลผล
เปรี ยบเทียบกัน กล่าวคือ ใช้คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียว นามาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนทากิจกรรม คะแนนอย่างใดมากกว่าก็จะเป็ นคะแนนที่มหาวิทยาลัยใช้ในการตัดสิ น
ผลการสอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ ๑ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๘ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๗๐ ข้อ
(คิดเป็ น ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๔๖.๖๗ คะแนน) นาไปรวมกัน ได้คะแนนรวม ๑๘ + ๔๖.๖๗ เท่ากับ
๖๔.๖๗ คะแนน ถ้าคิดคะแนนจากการทาข้อสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ
๕๘.๓๓ คะแนน (น้อยกว่าคะแนนสองส่ วนรวมกัน) มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ ๖๔.๖๗ คะแนน
ตัวอย่ำงที่ ๒ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๓ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๙๒ ข้อ
(คิดเป็ น ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๖๑.๓๓ คะแนน) รวมคะแนนได้ ๑๓ + ๖๑.๓๓ เท่ากับ ๗๔.๓๓ คะแนน
เมื่อคิดคะแนนจากการทาข้อสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว จะได้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๗๖.๖๗ คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ ๗๖.๖๗ คะแนน
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๓. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา นักศึกษาต้องดาเนินการดังนี้
๑. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) และ ระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุด
วิชา รหัสจังหวัด (รหัสไปรษณี ย)์ ด้วยดินสอ 2B ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
๒. ระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนพับ ยับ หรื อฉี กขาด ถ้าทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อ สู ญ
หาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจง และส่ งคาชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรม ไม่ ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะไม่
อ่านเอกสารกระดาษที่ถ่ายเอกสาร
๓. กำหนดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำภำยในวันที่ ๑๕ กันยายน-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. ส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยพร้อมแบบกรอกคะแนน และสาเนากิจกรรมที่
ทาเสร็ จแล้วไว้ ๑ ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน กรณี ที่ตรวจสอบพบว่ากิจกรรมสู ญหาย
๕. ใช้ หน้ ำปกกิจกรรม ตำมทีก่ ำหนดให้ (จัดพิมพ์อยูใ่ นชุดกิจกรรมส่ งมาให้แล้ว) เขียนข้อมูลให้
ครบถ้วน ถ้าจัดทาปกใหม่ ต้องใช้รูปแบบอย่างเดียวกัน ไม่ ต้องใส่ สันพลาสติก หรื อเย็บเป็ นเล่ม
๖. ส่ งกิจกรรมด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
(กิจกรรมประจำชุดวิชำศิลปะกับสังคมไทย (ฉบับปรับปรุง) สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มสธ.)
กรณี ที่ส่งทางไปรษณี ย ์ ให้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง รวบรวมไว้กบั สาเนาเอกสารกิจกรรมเพื่อเป็ น
หลักฐานว่าได้ส่งกิจกรรม
๗. ตรวจสอบการส่ งกิจกรรมได้ที่สานักบริ การการศึกษาโทรศัพท์หมายเลข 0-2982-9633 หรื อ
หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626
หรื อสอบถามศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
หรือ E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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๓. เนือ้ หากิจกรรม
“ศิลปะ” เป็ นวัฒนธรรมทีม่ ีควำมสำคัญต่ อชุ มชน และสั งคมไทย รัฐบำลมีนโยบำยส่ งเสริมให้ พฒ
ั นำ
สร้ ำงสรรค์ วฒ
ั นธรรมของชำติ เพือ่ เพิม่ มูลค่ ำในทำงเศรษฐกิจ สำมำรถให้ บริกำร หรือจำหน่ ำยเป็ นสิ นค้ ำ ที่
เรียกว่ำ “เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ” (Creative Economies ) โดยยังคงรักษำคุณค่ ำและเอกลักษณ์ ของชำติไว้ ได้
ดังเช่ นประเทศเกำหลี ทีน่ ำประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มำเป็ นสิ นค้ ำส่ งออกในรู ปแบบของภำพยนตร์ (เช่ น
เรื่องแดจังกึม ) ดนตรี กำรท่ องเทีย่ ว ฯลฯ ดังนั้น ถ้ ำประเทศไทยจะนำ “วัฒนธรรม” มำพัฒนำ และจัดกำร
เพือ่ เพิม่ รำยได้ แก่ ท้องถิ่นและประเทศ ก็จะทำให้ มีมูลค่ ำและรำยได้ ทำงเศรษฐกิจ เช่ นเดียวกับกำรมีรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำรและส่ งออกสิ นค้ ำเกษตรและอุตสำหกรรม
ให้ นักศึกษำอ่ำนข้ อควำมในกรอบข้ ำงล่ำงนี้ ศึกษำเนือ้ หำหน่ วยที่ ๑ – ๑๕ และตอบคำถำมดังนี้
๑. มีศิลปะประเภทใด หรือชนิดใด ทีน่ ำมำสร้ ำงสรรค์ เพือ่ ให้ บริกำร หรือจำหน่ ำยตำมแนวคิดของ
เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ให้ ระบุมำ ๑ อย่ำง พร้ อมทั้งอธิบำยว่ ำ ๑) มีคุณลักษณะอย่ำงไรทีส่ ะท้อนถึงวิถี
ชีวติ ไทย ๒) มีคุณค่ ำต่ อชุ มชนหรื อประเทศอย่ ำงไร (๑๐ คะแนน )
๒. ศิลปะ ตำมทีอ่ ธิบำยไว้ในข้ อที่ ๑ นำมำพัฒนำ สร้ ำงสรรค์ เพือ่ เป็ นบริกำร หรือเป็ นสิ นค้ ำ ในเชิง
เศรษฐกิจ เพือ่ เพิม่ มูลค่ ำหรือจำหน่ ำยเพือ่ เป็ นสิ นค้ ำ หรือเพือ่ กำรส่ งออก ได้ อย่ ำงไร ให้ อธิบำยและ
แสดงควำมคิดเห็นประกอบให้ เข้ ำใจอย่ำงชัดเจน สำมำรถนำไปเผยแพร่ หรือปฏิบัติได้
ศิลปะเป็ นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งในวิถีชีวติ ของมนุษยชำติ ทีส่ ร้ ำงสรรค์ ขึน้ โดยสั มพันธ์ กบั ชี วติ
และสั งคม ในแง่ ประโยชน์ ใช้ สอย ควำมเชื่ อทำงศำสนำ และควำมงำมในแง่ ศิลป์ …
(การเขียนคาตอบแต่ละข้อ มีความยาวไม่เกิน ๑ หน้า แต่ละข้อให้มี ๒ - ๓ ย่อหน้า ทาให้ครบทั้ง ๒
ข้อ (ต้องวางแผนการเขียนคาตอบและการนาเสนอสาระสาคัญให้ตรงประเด็นคาถาม ถูกต้อง และชัดเจน)
*** ให้ เขียนตอบคำถำมทั้งสองข้ อด้ วยลำยมือของตนเอง ตัวอักษรชัดเจน อ่ำนเข้ ำใจง่ ำย
เขียนตอบในกระดำษขนำด เอ ๔ (มีขนำดกว้ ำง/ยำวเท่ ำกับเอกสำรชุ ดวิชำ) และตัดปกกิจกรรม ในหน้ ำ ๕
เย็บมุมกับกระดำษเขียนตอบ ส่ งไปมหำวิทยำลัยตำมที่แจ้ งไว้ในหน้ ำ ๓

ไม่ ควรพิมพ์และไม่ คดั ลอกคำตอบของคนอืน่ เป็ นควำมผิด จะได้ คะแนน ๐ ทั้งสองฝ่ ำย
และ ไม่ ส่งผิดชุดวิชำ หรือส่ งล่ำช้ ำกว่ ำกำหนด ซึ่งผู้ตรวจจะไม่ ตรวจกิจกรรมทุกกรณี
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๕

กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ ๑๒๓๐๕ ศิลปะกับสั งคมไทย (ฉบับปรับปรุ ง)
ภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๔

ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………………………………………..…………
ที่อยู…
….…………………………………………………………………………………………..…..…………
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….โทรศัพท์(ถ้ามี)…………………………..……………………………
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานจานวนเอกสารกิจกรรมประจาชุดวิชาที่ส่งมาแล้ว มีเอกสารดังนี้
 กระดาษเขียนตอบกิจกรรม(นับรวมกับปกกิจกรรมอีก ๑ แผ่น) จานวน …… แผ่น
 แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
จานวน ๑ แผ่น
ส่ งงานกิจกรรมวันที่………เดือน…………………………พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่ งโดยวิธี  ส่ งด้วยตนเองที่ สานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
 ส่ งทางไปรษณี ย ์ (ส่ งกิจกรรมฉบับจริ ง และเก็บฉบับสาเนาไว้เพื่อตรวจสอบ)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึง
ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12305 ชื่อชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
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

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
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

D : THIDA : แผนกิจกรรม 10151

