กิจกรรมประจำชุดวิชำ 12407 แนวคิดไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้ วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนและนักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรี ยนครบวงจร ตังแต่
้ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็จสิ ้นไปแล้ ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทังการประเมิ
้
นก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุดท้ าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่วนหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุดท้ าย จึงให้ ผ้ เู รี ยนและนักศึกษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี ้
1.สรุปหรื อประมวลเนื ้อหาสาระของเอกสารการสอนทังชุ
้ ดวิชาหรื อกลุม่ เนื ้อหากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
2.ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3.พัฒนาระบบ โครงการ ชิ ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขันตอนที
้
่แสดงไว้ ในหน่วยใดหน่วยหนึง่ ของ
เอกสารการสอน
4.คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้ อมูลและความคิดในเชิงสร้ างสรรค์
นอกจากนี ้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาเอกสารการสอนตังแต่
้ ต้นภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาแนวคิดไทย ขอให้ นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี ้
และสามารถนาความรู้ไปเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาแนวคิดไทย
พฤษภาคม 2564
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1. การประเมินผล

เกณฑ์การให้ คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็น หลักที่ถาม ความถูกต้ องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาค คิดร้ อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้ อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ ทงการประเมิ
ั้
น
ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ สง่ กิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อม
ไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวในการ
ประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุม่ ที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้ องประเมินผลโดยใช้ ข้ อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษา
กลุม่ ที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุม่ ที่ไม่ทากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับ
นักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ นกั ศึกษาได้ ประโยชน์สงู สุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้ วนาคะแนนส่วนที่มากกว่า
ไปใช้ ในการตัดสินผลการสอบให้ กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ ำงที่ 1 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษา
จะได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ ำงที่ 2 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุด
วิชา

1.
2.
3.
4.
5.

ให้ นกั ศึกษาดาเนินการดังนี ้
กรอกข้ อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัด(รหัสไปรษณีย์)ให้ ครบถ้ วนด้ วยดินสอ
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ ำงในแบบกรอกคะแนน
ให้ นกั ศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้ วไว้ 1 ชุด
ไว้ เป็ นหลักฐาน
กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยายน-30 ตุลาคม 2564
ให้ จดั ทาหน้ าปกรายงานให้ มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้ วพร้ อม แบบกรอกคะแนน ด้ วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้ าซองดังนี ้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาชุ ดแนวคิดไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ )

ในกรณีที่สง่ ทางไปรษณีย์ให้ เก็บสลิปหรื อต้ นขัวการส่
้
ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่สง่ ไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ ้น นักศึกษาจะต้ องจัดทาหน้ าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่สง่ มาด้ วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้ รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่งไปแล้ วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ตดิ ต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2-504-7623,
0-2504-7626 หรื อ โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail :
ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม

ให้ นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี ้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเอง เป็ นลายมือที่อ่านง่าย 2 ข้ อ
ข้ อละ 10 คะแนน ความยาวข้ อละไม่เกิน 1 หน้ า กระดาษ A4 แยกคาตอบข้ อละแผ่น
1. ที่มีผ้ กู ล่าวว่า “ระบบอาวุโสได้ เป็ นอุปสรรคในการทางาน” นักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่
จงอธิบายพร้ อมทังยกเหตุ
้
ผลประกอบให้ เห็นจริง (10 คะแนน)
2. ในการศึกษาชุดวิชาแนวคิดไทย หน่วยที่ 13 นัน้ อะไรเป็ นปั จจัยเกื ้อหนุนความสามารถ
ให้ กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสาเร็จ (10 คะแนน)
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ปกกิจกรรม

กิจกรรมชุดวิชา 12407 แนวคิดไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ ว สิ่งที่ส่งมาในซอง มีดงั นี ้
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิประจาชุดวิชาแนวคิดไทย (รวมปก)
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยูแ่ ละจ่าหน้ าถึงตนเอง

จานวน …….. หน้ า
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 แผ่น

ข้ าพเจ้ าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
จากผู้ประเมินเป็ นที่สดุ
ลงชื่อ……………………………
(………………………….)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12407 ชื่อชุดวิชาแนวคิดไทย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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 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
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

