
 
 
 

 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ ๑๒๓๐๖ วรรณคดีไทย 

ภำคกำรศึกษำที ่๑ / ๒๕๖๔ 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 
ค ำน ำ 

 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู ้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนอยา่งครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  
โดยจดัระบบการประเมินครบส่วน  ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
 

 การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ยจึงจดัให้ผูเ้รียน
และนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียน  และนกัศึกษา    
มีความสามารถ  ดงัน้ี 
 

๑. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชา  หรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง 

๒. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึง         
ท่ีนกัศึกษามีความสนใจ 

๓. พฒันาระบบ  โครงการ  หรือช้ินงานตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

๔. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 
 

นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่       
ตน้ภาคการศึกษา  และจากการวิจยัพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาวรรณคดีไทย  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ และการท างานสืบไป 
 

     คณะกรรมการบริหารชุดวชิาวรรณคดีไทย 
      พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
 



๒ 

 

 
 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนนกิจกรรม  พิจารณาจากค าตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม  ครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  มีความถูกตอ้งชดัเจน  เขียนด้วยลายมือตนเองท่ีอ่านง่าย  สะอาดและประณีต  ไม่คดัลอก
ค าตอบของคนอ่ืน  แสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการท ากิจกรรม 
 

 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
นกัศึกษาตดัสินใจจากการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ กรณี 
 

 กรณีที่ ๑  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น ๒ ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาค  คิดเป็นร้อยละ ๘๐  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๒๐  
คะแนนกิจกรรมน้ีจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่แลสอบซ่อม  ถ้ำนักศึกษำที่มิได้ส่งกิจกรรมใน
กำรสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 

 กรณีที่ ๒  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว  ซ่ึงนักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้ขอ้สอบฉบบั
เดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
 

 ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลาย
ภาครวมกับคะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับ
นกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 ตัวอย่ำงที่ ๑  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม ๑๘ คะแนน  และท าขอ้สอบได ้๗๐ ขอ้ (คิดเป็น ๗๐ 
x ๐.๖๖๖๖  เท่ากบั ๔๖.๖๗ คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค
เท่ากบั ๑๘ + ๔๖.๖๗ รวมเป็น ๖๔.๖๗ คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  
จะได ้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากบั ๕๘.๓๓ คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกให้นกัศึกษาไดค้ะแนนท่ีสูงกวา่  
คือ ๖๔.๖๗ คะแนน 
 

 ตัวอย่ำงที่ ๒  นักศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม ๑๓ คะแนน  และท าขอ้สอบได้ ๙๒ ขอ้ (คิดเป็น  
๙๒ x ๐.๖๖๖๖  เท่ากบั ๖๑.๓๓ คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค
เท่ากบั ๑๓ + ๖๑.๓๓  รวมเป็น ๗๔.๓๓ คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  
จะได ้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากบั ๗๖.๖๗ คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกให้นกัศึกษาไดค้ะแนนท่ีสูงกวา่  
คือ ๗๖.๖๗ คะแนน 
 

๑.  กำรประเมินผล 



๓ 

 

 
 

กำรส่งกจิกรรมชุดวชิำให้นักศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตวันักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจงัหวดัท่ีนักศึกษา        

มีภูมิล าเนาอยู่ให้ครบถว้นด้วยดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม)  ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอก
คะแนน  ระวงัอย่าท าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  หรือยบั  ถ้าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย    
ให้นักศึกษาเขียนช้ีแจงส่งไปพร้อมกับกิจกรรม  ห้ำมน ำแบบกรอกคะแนนไปถ่ำยส ำเนำใหม่          
เพราะเคร่ืองบนัทึกคะแนนไม่สามารถอ่านคะแนนจากกระดาษท่ีถ่ายส าเนาได ้

๒. ส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัจริงมายงัมหาวิทยาลยั  และถ่ำยส ำเนำกิจกรรมที่ท ำเสร็จ
แล้วไว้ ๑ ชุด  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  กรณีท่ีกิจกรรมเกิดสูญหาย  

๓. ก ำหนดสง่กิจกรรมประจ ำชดุวิชำภำยในวนัท่ี   ๑๕ กนัยำยน-๓๐ ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

๔. ใชห้นา้ปกกิจกรรมท่ีจดัพิมพไ์วด้า้นหลงักิจกรรมเยบ็รวมกบักระดาษท่ีเขียนตอบกิจกรรม  
ให้เย็บมุมรวมเป็นฉบบั  ไม่ต้องใส่ปกพลำสติก  หรือใส่แกนสันพลำสติก (กระดูกงู)  ท าให้เอกสารมี
น ้าหนกัมากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 

๕. ตรวจสอบความเรียบร้อยของกิจกรรม  ก่อนส่งควรตรวจสอบการส่งให้ตรงชุดวิชา  
หรือไมเ่ยบ็ปกสลบักบัชุดวชิาอ่ืน  ส่งกิจกรรมพร้อมแบบกรอกคะแนน  โดยวธีิการดงัน้ี 
  ๔.๑  นกัศึกษาน ำส่งด้วยตนเอง ณ ส านกับริการการศึกษา  อาคารบริภณัฑ ์ มสธ. 
    ๔.๒  นกัศึกษาส่งทำงไปรษณย์ีลงทะเบียน  จ่าหนา้ซองดงัน้ี 
   ส่ง   ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์

    ส านกับริการการศึกษา 
    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

    จงัหวดันนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิาวรรณคดีไทย  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  มสธ.) 

 

  ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้ วการส่ง  และถ่ายส าเนาเอกสาร
กิจกรรมท่ีส่งมายงัมหาวทิยาลยัเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๖. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบการส่งกิจกรรมวา่มหาวทิยาลยัไดรั้บแลว้หรือไม่  โดยสามารถ
โทรศพัท์ไปสอบถามได้ท่ี ๑) ส านักบริการการศึกษา  โทร. ๐-๒๙๘๒-๙๖๓๓, ๐-๒๕๐๔-๗๖๒๓,      
0-๒๕๐๔-๗๖๒๖    ๒)  ศูนยส์ารสนเทศ  โทร.  ๐-๒๕๐๔-๗๗๘๘  โทรสาร   ๐-๒๕๐๓-๓๔๕๗      
๓) E-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ  www.stou.ac.th 

 
 
 

๒.  กำรส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


๔ 

 

 

 
 กิจกรรมประจ ำชุดวิชำวรรณคดีไทย  มี ๒ ข้อ  ให้นักศึกษำท ำทุกข้อ  โดยเขียนด้วยลายมือ
ตนเองลงในกระดาษ A4   
 

๑. ใหน้กัศึกษาอ่านนวนิยำย ๑ เร่ือง  ท่ีน าเสนอสภาพสังคมเมือง  หรือสังคมชนบท  โดยให้: 
๑.๑  บอกช่ือเร่ือง  ช่ือผูแ้ต่ง  สถานท่ีพิมพ ์ ส านกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์ และจ านวนหนา้ (๒ คะแนน) 
๑.๒  ย่อเร่ือง  โดยสรุปเหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง  ควำมยำวไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4       

(๓ คะแนน) 
๑.๓  วิเคราะห์นวนิยายท่ีอ่านโดยศึกษาแนวทางจากเอกสารการสอน  ควำมยำวไม่เกิน      

๒ หน้ำกระดำษ A4  (๕ คะแนน) 
   

๒. ให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นวา่ “ปัจจุบันวรรณกรรมไทยมีบทบาทต่อสังคมในด้านใด
มากท่ีสุด”  ให้นกัศึกษาระบุมาเพียงประเด็นเดียวและอธิบาย  พร้อมยกตวัอย่างประกอบความคิดเห็น
ของนกัศึกษา  ควำมยำวไม่เกนิ ๑ หน้ำกระดำษ A4  (๑๐ คะแนน) 
 

ค ำแนะน ำ   
 หากนกัศึกษาตอ้งการท ากิจกรรมให้ไดค้ะแนนสูง  นกัศึกษาจะตอ้งวางแผนการเขียน  หรือวาง
โครงเร่ือง  ก่อนวา่จะเขียนตอบอยา่งไรจึงตรงค าถาม  เรียบเรียงประเด็นเน้ือหาและล าดบัความให้ชดัเจน 
เลือกใชภ้าษาเขียนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ยอ่หนา้ใหม่เม่ือเขียนเสร็จแลว้  ให้อ่านทบทวน (ควรอ่านออกเสียง)  
เพื่อตรวจสอบการเรียบเรียงขอ้ความ  การแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งการใช้ภาษา  และแกไ้ขปรับปรุง
การเขียนกิจกรรมให้ถูกต้อง  คดัลอกค าตอบท่ีตรวจสอบ  และแก้ไขแล้วด้วยลายมือท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  อ่านง่าย  และสะอาดตา 
 

ข้อแนะน ำเพิม่เติม 
๑. นัก ศึกษาควรท ากิจกรรมให้ครบทั้ ง ๒  ข้อ  หากนัก ศึกษาเลือกท าเพี ยงข้อเดียว                 

จะได้คะแนนน้อยกว่า ๑๐ คะแนน  จะต้องใช้คะแนนสอบไล่เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงไม่คุ ้มค่ากับเวลา      
และค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรม 

๒. ตรวจสอบเอกสารท่ีส่งให้วา่ครบทุกแผน่  หา้มใชป้กผดิชุดวชิา  เช่น  ใชป้กชุดวชิาอารยธรรม
มนุษยม์าเยบ็กบักิจกรรมชุดวชิาวรรณคดีไทย  เป็นตน้ 

๓. ใช้ปกกิจกรรมท่ีจดัท าให้  ไม่ตอ้งพิมพป์กใหม่  ไม่ตอ้งใส่ปกพลาสติกเพิ่มเติม  หรือเยบ็
เขา้เล่มแบบเอกสารฉบบัพิมพ ์ เพราะท าให้กระดาษเขียนตอบกิจกรรมมีน ้ าหนกัมาก  นกัศึกษาตอ้งเสีย
ค่าส่งไปรษณียเ์พิ่ม  ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 

 ๔.  ให้นักศึกษาท ากิจกรรมด้วยความสามารถของตนเอง  ไม่คัดลอกค าตอบของคนอ่ืน       
หากมหาวทิยาลยัตรวจสอบวา่คดัลอกค าตอบกิจกรรมองนกัศึกษาคนอ่ืน  มหาวทิยาลยัจะปรับตกทุกกรณี 

๓.  เนือ้หำกจิกรรม 



๕ 

 

 
 

 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ ๑๒๓๐๖ วรรณคดีไทย  

ภำคกำรศึกษำที ่๑ / ๒๕๖๔ 

 

 

ช่ือนกัศึกษา  (นาย/นาง/นางสาว)  ....................................................................................................... 
 

รหสัประจ าตวันกัศึกษา  
 

ท่ีอยู ่ ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์........................ 
 

โทรศพัท ์(ถา้มี)  .................................................................................................................................. 
 

 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรงำนกจิกรรมแล้ว  มเีอกสำรทีส่่งมำพร้อมกนันี ้ คอื 
งานกิจกรรมท่ีท าส่ง (นบัรวมปก ๑ แผน่)   รวมจ านวน ....... แผน่ 

แบบกรอกคะแนนท่ีกรอกรายละเอียดและฝนรหสัแลว้  จ านวน ๑ แผน่ 

ไปรษณียบตัรท่ีเขียนท่ีอยูแ่ละจ่าหนา้ถึงตนเอง  จ านวน ๑ แผน่ 

 

ส่งงานกิจกรรมวนัท่ี .........  เดือน ....................................... พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส่งโดยวธีิ ส่งดว้ยตนเองท่ี  ส านกับริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส่งทางไปรษณีย ์(ส่งกิจกรรมฉบบัจริง  และเก็บฉบบัส าเนาไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
 

ข้ำพเจ้ำขอยอมรับกำรตัดสินผลคะแนนภำคปฏบัิตจิำกผู้ประเมนิผลเป็นทีสุ่ด 

 

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

 

          



๖ 

 

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอน
ชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุป
ในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
ชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12306 ชื่อชุดวิชาวรรณคดีไทย  
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      

 

 



๗ 

 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย   
หน่วยที่  2  วรรณคดีสมัยสุโขทัย – อยุธยา พ.ศ. 2172   
หน่วยที่  3  วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. 2472 – 2310   
หน่วยที่  4  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2394   
หน่วยที่  5  วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2364-2475   
หน่วยที่  6   วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2475 – 2516   
หน่วยที่  7  วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.2516 – 2553   
หน่วยที่  8  รูปแบบและสุนทรียภาพและวรรณคดีไทย    
หน่วยที่  9  เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย   
หน่วยที่ 10  วรรณคดีท้องถิ่น   
หน่วยที่ 11  อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย   
หน่วยที่ 12  วรรณกรรมกับสังคมเมือง   
หน่วยที่ 13  วรรณคดีกับศิลปะแขนงอ่ืน   
หน่วยที่ 14  การวิจักษ์วรรณคดีไทย   
หน่วยที่ 15  การศึกษาวรรณคดีไทย   

 

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้

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

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

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

 

จุดที่ควรพัฒนา

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

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

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

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 


