กิจกรรมประจำชุดวิชำ ๑๒๓๐๖ วรรณคดีไทย
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ / ๒๕๖๔
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
คำนำ
เนื่ อ งด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู ้เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วน ทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิ จกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้ายจึงจัดให้ผเู้ รี ยน
และนักศึกษาทากิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิตามที่ กาหนดให้โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยน และนักศึกษา
มีความสามารถ ดังนี้
๑. สรุ ป หรื อประมวลเนื้ อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชา หรื อกลุ่ มเนื้ อหากลุ่ มใด
กลุ่มหนึ่ง
๒. ประยุก ต์ค วามรู ้ จากเอกสารการสอนเพื่ อ จัดท าโครงการพัฒ นางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ที่นกั ศึกษามีความสนใจ
๓. พัฒนาระบบ โครงการ หรื อชิ้นงานตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่ วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
๔. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิ จกรรมประจาชุ ดวิช ายังท าให้ นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาเอกสารการสอนตั้ง แต่
ต้น ภาคการศึ ก ษา และจากการวิจยั พบว่านัก ศึ ก ษาที่ ท ากิ จกรรมจะมี โอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ดวิช าวรรณคดี ไทย ขอให้นัก ศึ กษาทุ ก ท่ านประสบความส าเร็ จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาวรรณคดีไทย
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒

๑. กำรประเมินผล
เกณฑ์ กำรให้ คะแนนกิจกรรม พิจารณาจากคาตอบที่ตรงประเด็นคาถาม ครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม มีความถูกต้องชัดเจน เขียนด้ วยลายมือตนเองที่อ่านง่าย สะอาดและประณี ต ไม่คดั ลอก
คาตอบของคนอื่น แสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการทากิจกรรม
มหำวิทยำลัยไม่ บั งคับให้ นักศึ กษำทุ กคนต้ องทำกิจกรรม นักศึ กษาอาจเลื อกท าหรื อไม่ ท าก็ ได้
นักศึกษาตัดสิ นใจจากการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ นักศึ กษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น ๒ ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาค คิดเป็ นร้อยละ ๘๐ และส่ วนที่ สองจากคะแนนกิ จกรรม คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๐
คะแนนกิจกรรมนี้ จะนาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่แลสอบซ่ อม ถ้ ำนักศึกษำที่มิได้ ส่งกิจกรรมใน
กำรสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพือ่ เป็ นคะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่ อมไม่ ได้
กรณีที่ ๒ นั กศึ กษำไม่ ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพี ยง
อย่างเดี ยว ซึ่ งนักศึ กษากลุ่ มที่ ทากิ จกรรมและไม่ท ากิ จกรรมจะต้องประเมิ นผลโดยใช้ขอ้ สอบฉบับ
เดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลาย
ภาครวมกับ คะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้ก ับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ ๑ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๘ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๗๐ ข้อ (คิดเป็ น ๗๐
x ๐.๖๖๖๖ เท่ากับ ๔๖.๖๗ คะแนน) นักศึ กษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
เท่ากับ ๑๘ + ๔๖.๖๗ รวมเป็ น ๖๔.๖๗ คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๕๘.๓๓ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนนที่สูงกว่า
คือ ๖๔.๖๗ คะแนน
ตัวอย่ ำงที่ ๒ นักศึกษาได้คะแนนกิ จกรรม ๑๓ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๙๒ ข้อ (คิดเป็ น
๙๒ x ๐.๖๖๖๖ เท่ากับ ๖๑.๓๓ คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
เท่ากับ ๑๓ + ๖๑.๓๓ รวมเป็ น ๗๔.๓๓ คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
จะได้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๗๖.๖๗ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนนที่สูงกว่า
คือ ๗๖.๖๗ คะแนน

๓

๒. กำรส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำ
กำรส่ งกิจกรรมชุ ดวิชำให้ นักศึกษำดำเนินกำรดังนี้
๑. กรอกข้อมู ล และระบายรหัส ประจาตัวนัก ศึ ก ษา รหัส ชุ ดวิชา รหัส จังหวัดที่ นัก ศึ ก ษา
มีภูมิลาเนาอยู่ให้ครบถ้วนด้วยดิ นสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ ำงในแบบกรอก
คะแนน ระวังอย่าทาให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด หรื อยับ ถ้าแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อสู ญหาย
ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นชี้ แจงส่ งไปพร้ อ มกั บ กิ จ กรรม ห้ ำ มน ำแบบกรอกคะแนนไปถ่ ำ ยส ำเนำใหม่
เพราะเครื่ องบันทึกคะแนนไม่สามารถอ่านคะแนนจากกระดาษที่ถ่ายสาเนาได้
๒. ส่ งกิ จกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริ งมายังมหาวิทยาลัย และถ่ ำยสำเนำกิจกรรมที่ทำเสร็ จ
แล้วไว้ ๑ ชุ ด เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน กรณี ที่กิจกรรมเกิดสู ญหาย
๓. กำหนดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน-๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๔
๔. ใช้หน้าปกกิจกรรมที่จดั พิมพ์ไว้ดา้ นหลังกิจกรรมเย็บรวมกับกระดาษที่เขียนตอบกิจกรรม
ให้เย็บมุ มรวมเป็ นฉบับ ไม่ ต้ องใส่ ปกพลำสติ ก หรื อใส่ แกนสั นพลำสติ ก (กระดู กงู ) ท าให้ เอกสารมี
น้ าหนักมากและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
๕. ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของกิ จ กรรม ก่ อ นส่ ง ควรตรวจสอบการส่ ง ให้ ต รงชุ ด วิช า
หรื อไม่เย็บปกสลับกับชุดวิชาอื่น ส่ งกิจกรรมพร้อมแบบกรอกคะแนน โดยวิธีการดังนี้
๔.๑ นักศึกษานำส่ งด้ วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา อาคารบริ ภณั ฑ์ มสธ.
๔.๒ นักศึกษาส่ งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองดังนี้
ส่ ง
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
(กิจกรรมประจาชุดวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.)
ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้วการส่ ง และถ่ า ยส าเนาเอกสาร
กิจกรรมที่ส่งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
๖. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการส่ งกิจกรรมว่ามหาวิทยาลัยได้รับแล้วหรื อไม่ โดยสามารถ
โทรศัพ ท์ไปสอบถามได้ที่ ๑) สานักบริ การการศึ กษา โทร. ๐-๒๙๘๒-๙๖๓๓, ๐-๒๕๐๔-๗๖๒๓,
0-๒๕๐๔-๗๖๒๖ ๒) ศูน ย์ส ารสนเทศ โทร. ๐-๒๕๐๔-๗๗๘๘ โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๔๕๗
๓) E-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th

๔

๓. เนือ้ หำกิจกรรม
กิจกรรมประจำชุ ด วิชำวรรณคดีไทย มี ๒ ข้ อ ให้ นัก ศึ กษำทำทุ กข้ อ โดยเขียนด้วยลายมื อ
ตนเองลงในกระดาษ A4
๑. ให้นกั ศึกษาอ่านนวนิยำย ๑ เรื่อง ที่นาเสนอสภาพสังคมเมือง หรื อสังคมชนบท โดยให้:
๑.๑ บอกชื่อเรื่ อง ชื่อผูแ้ ต่ง สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์ และจานวนหน้า (๒ คะแนน)
๑.๒ ย่อ เรื่ อง โดยสรุ ป เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ในเรื่ อง ควำมยำวไม่ เกิน ๑ หน้ ำกระดำษ A4
(๓ คะแนน)
๑.๓ วิเคราะห์ นวนิ ยายที่ อ่านโดยศึ ก ษาแนวทางจากเอกสารการสอน ควำมยำวไม่ เกิน
๒ หน้ ำกระดำษ A4 (๕ คะแนน)
๒. ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็ นว่า “ปั จจุบันวรรณกรรมไทยมีบทบาทต่ อสั งคมในด้ านใด
มากที่ สุด” ให้นกั ศึกษาระบุมาเพียงประเด็นเดียวและอธิ บาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบความคิดเห็ น
ของนักศึกษา ควำมยำวไม่ เกิน ๑ หน้ ำกระดำษ A4 (๑๐ คะแนน)
คำแนะนำ
หากนักศึกษาต้องการทากิจกรรมให้ได้คะแนนสู ง นักศึกษาจะต้องวางแผนการเขียน หรื อวาง
โครงเรื่ อง ก่อนว่าจะเขียนตอบอย่างไรจึงตรงคาถาม เรี ยบเรี ยงประเด็นเนื้ อหาและลาดับความให้ชดั เจน
เลือกใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อหน้าใหม่เมื่อเขียนเสร็ จแล้ว ให้อ่านทบทวน (ควรอ่านออกเสี ยง)
เพื่อตรวจสอบการเรี ยบเรี ยงข้อความ การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการใช้ภาษา และแก้ไขปรับปรุ ง
การเขี ย นกิ จกรรมให้ ถู ก ต้อ ง คัดลอกค าตอบที่ ตรวจสอบ และแก้ไขแล้วด้วยลายมื อที่ เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย อ่านง่าย และสะอาดตา
ข้ อแนะนำเพิม่ เติม
๑. นั ก ศึ ก ษาควรท ากิ จ กรรมให้ ค รบทั้ ง ๒ ข้ อ หากนั ก ศึ ก ษาเลื อ กท าเพี ย งข้ อ เดี ย ว
จะได้ค ะแนนน้อยกว่า ๑๐ คะแนน จะต้องใช้ค ะแนนสอบไล่ เพี ย งอย่างเดี ยว ซึ่ งไม่ คุ ้ม ค่ ากับ เวลา
และค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
๒. ตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้วา่ ครบทุกแผ่น ห้ามใช้ปกผิดชุดวิชา เช่น ใช้ปกชุดวิชาอารยธรรม
มนุษย์มาเย็บกับกิจกรรมชุดวิชาวรรณคดีไทย เป็ นต้น
๓. ใช้ปกกิ จกรรมที่ จดั ทาให้ ไม่ตอ้ งพิมพ์ปกใหม่ ไม่ตอ้ งใส่ ปกพลาสติกเพิ่มเติม หรื อเย็บ
เข้าเล่มแบบเอกสารฉบับพิมพ์ เพราะทาให้กระดาษเขียนตอบกิจกรรมมีน้ าหนักมาก นักศึกษาต้องเสี ย
ค่าส่ งไปรษณี ยเ์ พิ่ม ซึ่ งเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
๔. ให้ นัก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมด้ว ยความสามารถของตนเอง ไม่ ค ัด ลอกค าตอบของคนอื่ น
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าคัดลอกคาตอบกิจกรรมองนักศึกษาคนอื่น มหาวิทยาลัยจะปรับตกทุกกรณี

๕

กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ ๑๒๓๐๖ วรรณคดีไทย
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ / ๒๕๖๔

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ........................
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ..................................................................................................................................

ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจทำนกำรส่ งเอกสำรงำนกิจกรรมแล้ว มีเอกสำรทีส่ ่ งมำพร้ อมกันนี้ คือ
งานกิจกรรมที่ทาส่ ง (นับรวมปก ๑ แผ่น)
แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียดและฝนรหัสแล้ว
ไปรษณี ยบัตรที่เขียนที่อยูแ่ ละจ่าหน้าถึงตนเอง

รวมจานวน ....... แผ่น
จานวน ๑ แผ่น
จานวน ๑ แผ่น

ส่ งงานกิจกรรมวันที่ ......... เดือน ....................................... พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่ งโดยวิธี

ส่ งด้วยตนเองที่ สานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ส่ งทางไปรษณี ย ์ (ส่ งกิจกรรมฉบับจริ ง และเก็บฉบับสาเนาไว้เป็ นหลักฐาน)

ข้ ำพเจ้ ำขอยอมรับกำรตัดสิ นผลคะแนนภำคปฏิบัตจิ ำกผู้ประเมินผลเป็ นทีส่ ุ ด
ลงชื่อ .................................................
(...................................................................)

๖

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมู ลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอน
ชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุป
ในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
ชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12306 ชื่อชุดวิชาวรรณคดีไทย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
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

4

3

2

น้อย
ที่สุด
1

๗

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน
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 วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น
หน่วยที่ 14 การวิจักษ์วรรณคดีไทย
หน่วยที่ 15 การศึกษาวรรณคดีไทย

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

