กิจกรรมประจำชุดวิชำ ๑๒๔๑๑ ภำษำถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ / ๒๕๖๔
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำนำ
ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย เป็นรากเหง้าที่แสดงความเป็นท้องถิ่นความเป็น
ชาติ อีกทั้งยังมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต และการทางานในแต่ละภูมิภาค นักศึกษาจึงต้องศึกษา
เรียนรู้และเข้าใจภาษาถิ่นทีถ่ ูกต้องและนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในชีวิตได้ตาม
วัตถุประสงค์ ชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทยเป็นชุดวิชาที่ให้เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาถิ่น และวรรณกรรมท้ องถิ่ น ที่ส าคั ญ แต่ ล ะภู มิภ าค อีกทั้ง แสดงความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ
วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ในสั ง คม และยั ง เสนอแนวทางอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถส่ งเสริม
สนับสนุน อนุรักษ์ และพัฒนาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นและภูมิภาคของตนได้ โดย
กาหนดกิจกรรมประจาชุดวิชาที่ช่วยให้นักศึกษาได้ประเมินผลได้ด้วยตนเองในระหว่างเรียน
การประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นในแต่ละ
ภูมิภาค
๒. เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ คุ ณ ค่ า และแนวทางการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาภาษาถิ่ น และ
วรรณกรรมท้องถิ่นไทยในการนาไปประยุกต์กับบริบทต่าง ๆ ในสังคม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย หวังว่านักศึกษาจะได้รับ
ประโยชน์จากการทากิจกรรมประจาชุดวิชา และมีโอกาสสอบผ่านปลายภาคได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
รวมทั้ ง ได้ แ นวความคิ ด และแนวทางในการอนุรั ก ษ์ พั ฒ นาภาษาถิ่ นและวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ไทยน าไปสู่
การปฏิบัติเพื่อสัมฤทธิผลในชีวิตและการประกอบกิจการงานตามวัตถุประสงค์สืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
พฤษภาคม ๒๕๖๔

2

๑. กำรประเมินผล
เกณฑ์กำรให้ค ะแนนกิจ กรรม พิจารณาจากคาตอบที่ตรงประเด็นคาถาม ครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถาม มีความถูกต้องชัดเจน เขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่าย สะอาดและประณีต ไม่
คัดลอกคาตอบของคนอื่น และแสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการทากิจกรรม
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทา
ก็ได้ นักศึกษาตัดสินใจจากการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี
กรณี ที่ ๑ นั ก ศึ ก ษำท ำกิ จ กรรม มหาวิ ท ยาลั ย จะแบ่ ง คะแนนออกเป็ น ๒ ส่ ว น
ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ ๘๐ และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ ๒๐
คะแนน กิจกรรมนี้จะนาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม ถ้านักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมใน
การสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ ๒ นักศึกษำไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียวในการประเมิ นผลปลายภาค ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจ กรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ นักศึกษาได้ประโยชน์สู งสุ ด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ ๑ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๘ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๗๐ ข้อ
(คิดเป็น ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๔๖.๖๗ คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค ๑๘ + ๔๖.๖๗ เท่ากับ ๖๔.๖๗ คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๕๘.๓๓ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษา
ได้คะแนน ๖๔.๖๗ คะแนน
ตัวอย่ำงที่ ๒ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๓ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๙๒ ข้อ
(คิดเป็น ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๖๑.๓๓ คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค ๑๓ + ๖๑.๓๓ เท่ากับ ๗๔.๓๓ คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพีย ง
อย่างเดียว จะได้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๗๖.๖๗ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้
๗๖.๖๗ คะแนน
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๒. กำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำ
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
๑. กรอกข้อมูล และระบายรหั ส ประจาตัว นักศึ กษา รหั ส ชุดวิช า รหั ส จังหวัดที่นักศึกษามี
ภูมิลาเนาอยู่ ให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอก
คะแนน ระมัดระวังอย่าทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาด หรือยับ ถ้าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญหาย
ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงส่งไปพร้อมกับกิจกรรม ไม่ต้องถ่ายเอกสารใหม่ เพราะเครื่องบันทึกคะแนนไม่
สามารถอ่านคะแนนจากกระดาษที่ถ่ายสาเนาเอกสาร
๒. ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้
๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐาน กรณีเกิดสูญหาย
๓. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. ใช้หน้าปกกิจกรรม ที่จัดพิมพ์ไว้ท้ายกิจกรรม นามาเย็บรวมกับเอกสารที่เขียนตอบกิจกรรม
ให้เย็บมุมรวมเป็นฉบับ ห้ามใช้ปกพลาสติก รวมทั้งใส่แกนสันพลาสติก ซึ่งทาให้เอกสารมีน้าหนักมาก
จนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ
๕. ส่งกิจกรรมพร้อมแบบกรอกคะแนน ควรตรวจสอบว่าส่งถูกชุดวิชา ไม่เย็บปกสลับกับชุด
วิชาอื่น นาส่งด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา อาคารบริภัณฑ์ มสธ. หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ส่ง

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
(กิจกรรมประจำชุดวิชำภำษำถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มสธ.)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายสาเนาเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน
๖. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือไม่
โดยโทรศั พ ท์ ส อบถามที่ ห มายเลข 0-2982-9633 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ส านั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788
โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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๓. เนื้อหำกิจกรรม
กิจกรรมประจำชุดวิชำภำษำถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย มี ๒ ข้อ ให้ทำทุกข้อ
ข้อ ๑ “…ภาษาถิ่นคือความงดงาม แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ภาษาถิ่นกาลังถูก
กลืนทางวัฒนธรรม จึงควรรื้อฟื้นการสอนหลักภาษาถิ่น ทั้งไวยากรณ์ คาศัพท์ไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน ....” จากข้อความข้างต้น นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ แล้ว นักศึกษาจะมีแนวทางในการอนุรักษ์
ส่งเสริม และพัฒนาภาษาถิ่นได้อย่างไรบ้าง ให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์สู่แนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่ชัดเจน (๑๐ คะแนน)
ข้อ ๒ ให้นักศึกษายกตัวอย่างวรรณกรรมท้องถิ่นที่ปรากฏในท้องถิ่นที่อาศัย อยู่มา ๑ เรื่อง เช่น เรื่องเล่า
หรือตานาน หรือนิทาน หรือเพลงพื้นบ้าน พร้อมทั้งอธิบายว่า วรรณกรรมท้องถิ่นดังกล่าวมีความสาคัญ
ต่อท้องถิ่นของตนอย่างไรบ้าง แล้วจะถ่ายทอด อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นของตนไม่ให้สูญ
หายได้อย่างไร ให้แสดงควำมคิดเห็นและยกตัวอย่ำงประกอบให้ชัดเจน (๑๐ คะแนน)
หมำยเหตุ ข้อแนะนำเพิ่มเติม
๑. นักศึกษาควรทากิจกรรมครบทั้ง ๒ ข้อ ถ้าทาเพียงข้อเดียว จะได้คะแนนไม่เพียงพอ ต้องใช้
คะแนนสอบไล่เพียงอย่างเดียว
๒. ตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ครบทุกแผ่น และไม่ใช้ปกผิดชุดวิชำ เช่น ใช้ปกชุดวิชาอื่นมาเย็บ
รวมกับกิจกรรมชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
๓. ใช้ปกกิจ กรรมที่จั ด ทำให้ ไม่ควรพิมพ์ปกใหม่โ ดยใช้กระดาษหนา หรือใช้ปกพลาสติก
เพิ่มเติม ที่ต้องใช้ที่เสียบสันเอกสาร ทาให้มีน้าหนักมาก ต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์เพิ่ม เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
๔. ให้ทากิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ลอกกิจกรรมของนักศึกษำคนอื่นๆ (จะถูกปรับตกทั้งสองฝ่าย)
นักศึกษาควรตั้ งใจทากิจ กรรม เพราะจะเป็น ประโยชน์ใ นการพัฒนาการเขียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยที่ผลงานกิจกรรมจะสื่อสารด้วยผลงานการเขียน ลายมือที่อ่านง่า ย
เขียนคาตอบตรงประเด็น มีความชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้รับตอบแทนคือ นักศึกษาย่อมได้คะแนนสูง
และมีส่วนทาให้สอบผ่านตามที่มุ่งหวัง
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กิจกรรมประจำชุดวิชำ ๑๒๔๑๑ ภำษำถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ / ๒๕๖๔

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………..…………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมแล้ว มีเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คือ
 งานกิจกรรมที่ทาส่ง ( นับรวมปก ๑ แผ่น)
รวมจานวน …. แผ่น
 แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียด-ฝนรหัสแล้ว
จานวน ๑ แผ่น
ส่งงานกิจกรรมวันที่…………………เดือน…………………………………………………พ.ศ.๒๕๖๔
ส่งโดยวิธี  ส่งด้วยตนเองที่ สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งกิจกรรมฉบับจริง และเก็บฉบับสาเนาไว้เพื่อตรวจสอบ)

( กำหนดกำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำ ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน-๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ )
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอน
ชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุป
ในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดท าเครื่ องหมาย √ ลงในช่ องว่ า งที่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อความคิ ด เห็ น ของท่ า น

เกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12411 ชื่อชุดวิชา ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน

หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่

เนื้อหำหน่วยกำรสอน
1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น
2 ภาษาไทยถิ่นเหนือ
3 ภาษาไทยถิ่นอีสาน
4 ภาษาไทยถิ่นกลาง
5 ภาษาไทยถิ่นใต้
6 ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น
7 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
8 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
9 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง
10 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
11 ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
12 วรรณกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
13 กรณีศึกษาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย
15 คุณค่าและแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิ่นและวรรณกรรม
ท้องถิ่นไทย

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

