กิจกรรมประจำชุดวิชำ 12311 โลกทัศน์ ไทย
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัด
ระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า นักศึกษาที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 12311 โลกทัศน์ไทย ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาโลกทัศน์ไทย
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทา
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึ กษาที่ มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ ซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึ กษาที่ ทากิ จกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึ กษาได้ประโยชน์สูงสุ ด
โดย การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนน กิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึ กษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตั ว อย่ ำงที่ 1 นั ก ศึ กษาได้ ค ะแนนกิ จกรรม 18 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 70 ข้ อ
(คิ ดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ ากับ 46.67 คะแนน) นักศึ กษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ า กับ 64.67 คะแนน กรณี คิ ด คะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ย งอย่ า งเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั ว อย่ ำงที่ 2 นั ก ศึ กษาได้ ค ะแนนกิ จกรรม 13 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 92 ข้ อ
(คิ ดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ ากับ 61.33 คะแนน) นักศึ กษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ า กับ 74.33 คะแนน กรณี คิ ด คะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ย งอย่ า งเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อ
สู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้ แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ ปกทีแ่ นบมำนี้
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาโลกทัศน์ไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ )
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นัก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว่า ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษาได้รับ กิ จกรรมที่ นัก ศึ ก ษาส่ ง ไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7625,
0-2504-7623 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th

4

3. เนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมภำคปฏิบัติ
ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลายมือที่อ่านง่าย
คาถามมี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ความยาวข้อละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 แยกคาตอบข้อละ
หนึ่งแผ่น
1. จงยกตัวอย่างพิธีกรรมตามความเชื่อในชุมชนของท่านหรื อที่ท่านทราบมา 2 พิธีกรรม พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ประโยชน์ของพิธีกรรมนั้น (10 คะแนน)
2. จงอธิบายถึงบทบาทของศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ (10 คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 12311 โลกทัศน์ไทย
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)

