
 
กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ  12407  แนวคิดไทย 

         ภำคกำรศึกษำที่    1/2564 
สำขำวิชำศลิปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    มุง่ให้ผู้ เรียนและนกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศกึษา
เลา่เรียนครบวงจร   ตัง้แตก่่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว  โดยจดัระบบการประเมิน
ครบสว่นทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นสว่นหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสดุท้าย  จงึให้ผู้ เรียนและนกัศกึษา
ท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนและนกัศกึษามีความสามารถ  ดงันี ้

1.สรุปหรือประมวลเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวิชาหรือกลุม่เนือ้หากลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
 2.ประยกุต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหนึ่งท่ีนกัศกึษาท า 
 3.พฒันาระบบ  โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีแสดงไว้ในหน่วยใดหนว่ยหนึง่ของ 
เอกสารการสอน 
 4.คดิ  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมลูและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนีก้ารท ากิจกรรมประจ าชดุวิชายงัท าให้นกัศกึษาได้ศกึษาเอกสารการสอนตัง้แตต้่นภาค
การศกึษา และจากการวิจยัพบวา่นกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศกึษาท่ีไม่
ท ากิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชดุวิชาแนวคิดไทย ขอให้นกัศกึษาทกุทา่นประสบความส าเร็จในการศกึษาชดุวิชานี ้ 
และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

                 คณะกรรมการบริหาร 
                   ชดุวิชาแนวคิดไทย 

              พฤษภาคม 2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลมุ 
ประเดน็ หลกัท่ีถาม   ความถกูต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไมท่ าก็ได้             
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  สว่น  สว่นแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาค  คิดร้อยละ  80  และสว่นท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทัง้การประเมิน  
ผลสอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นกัศกึษาท่ีมิได้สง่กิจกรรมในการสอบไล่ จะสง่กิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซอ่ม
ไมไ่ด้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไมท่ ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวในการ
ประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมและไมท่ ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ ข้อสอบฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษา
กลุม่ท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  สว่นนกัศกึษากลุม่ท่ีไมท่ ากิจกรรมจะมี คะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับ    
นกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุ  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของ
นกัศกึษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนสว่นท่ีมากกวา่
ไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กบันกัศกึษา  ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  

(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค   18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษา

จะได้ 70 x 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   

(คิดเป็น  92 x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค     
13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได้   

92 x 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้  76.67  คะแนน 

1. การประเมนิผล 
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 ให้นกัศกึษาด าเนินการดงันี ้

1.    กรอกข้อมลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศกึษา  รหสัชดุวิชา  รหสัจงัหวดั(รหสัไปรษณีย์)ให้ครบถ้วนด้วยดนิสอ  
  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2.     ให้นกัศกึษาสง่กิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแล้วไว้   1 ชดุ 
  ไว้เป็นหลกัฐาน 

   3.     ก าหนดสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาภายในวนัท่ี   15 กนัยายน-30 ตุลาคม 2564 

4. ให้จดัท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
5.  สง่กิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อม แบบกรอกคะแนน ด้วยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศกึษา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หน้าซองดงันี ้
 
    
 
 
 
 

  
 
 

 
ในกรณีท่ีสง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้การสง่  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีสง่ไปมหาวิทยาลยัไว้ 

เป็นหลกัฐาน  ในการสง่กิจกรรมทกุชิน้  นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกรายงาน  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีสง่มาด้วย) 
 6.  นกัศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศกึษาได้รับกิจกรรมท่ีนกัศกึษาสง่ไปแล้วหรือยงั  โดย 
โทรศพัท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัท์ตดิตอ่ส านกับริการการศกึษา  หมายเลข 0-2-504-7623, 
0-2504-7626 หรือ โทรศพัท์ตดิตอ่ศนูย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547 E-mail : 
ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วชิา 

 
 
 

ศนูย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิาชุดแนวคิดไทย สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th%20หรือ
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ให้นกัศกึษาตอบค าถามตอ่ไปนี ้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง  เป็นลายมือท่ีอ่านง่าย 2 ข้อ   
ข้อละ 10 คะแนน ความยาวข้อละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  แยกค าตอบข้อละแผ่น 

1.  ท่ีมีผู้กล่าวว่า “ระบบอาวโุสได้เป็นอปุสรรคในการท างาน” นกัศกึษาเห็นด้วยหรือไม่  
จงอธิบายพร้อมทัง้ยกเหตผุลประกอบให้เห็นจริง (10 คะแนน) 

2.  ในการศกึษาชดุวิชาแนวคิดไทย หน่วยท่ี 13 นัน้ อะไรเป็นปัจจยัเกือ้หนนุความสามารถ 
ให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ (10 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
 



 5 

 

ปกกิจกรรม 
 

              
กิจกรรมชดุวิชา 12407 แนวคิดไทย 

ภาคการศกึษาท่ี 1/2564 

  ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………… 
  เลขประจ าตวั.…………………………………………………………. 
  ท่ีอยู่……………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………. 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่งท่ีส่งมาในซอง มีดงันี ้
          กิจกรรมภาคปฏิบตัิประจ าชดุวิชาแนวคิดไทย (รวมปก)    จ านวน …….. หน้า 
            แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมลูครบถ้วน     จ านวน   1 แผน่ 
            ไปรษณียบตัรที่เขียนที่อยูแ่ละจ่าหน้าถึงตนเอง     จ านวน   1 แผน่ 

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตัิ 
  จากผู้ประเมินเป็นท่ีสดุ 

       ลงช่ือ…………………………… 
                (………………………….) 
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12407  ชื่อชุดวิชาแนวคิดไทย 
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 เกิดกับตาย   
หน่วยที่  2 เด็กกับผู้ใหญ่   
หน่วยที่  3 ญาติสนิท  มิตรสหาย   
หน่วยที่  4 งานกับเล่น   
หน่วยที่  5 ผีกับพระ   
หน่วยที่  6 จิตกับวัตถุ   
หน่วยที่  7 ชายกับหญิง     
หน่วยที่  8 ยากดีมีจน     
หน่วยที่  9 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา   
หน่วยที่ 10 คนดีมีประโยชน์   
หน่วยที่ 11 เจ้าไพร่นายบ่าว   
หน่วยที่ 12 เจ็บไข้ได้ป่วย   
หน่วยที่ 13 ความสามารถกับโชควาสนา   
หน่วยที่ 14 ไทยกับเทศ   
หน่วยที่ 15 บูรณาการแนวคิดไทย   

 

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


