กิ จกรรมประจำชุดวิ ชำ
72203 กำรจัดกำรทรัพยำกรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภำพชีวิต
ภำคกำรศึกษำ พิ เศษ/2563
สำขำวิ ชำมนุษยนิ เวศศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มสี ่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไป
แล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทัง้ การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้
ผู้เรีย นและนั ก ศึก ษาท ากิจกรรมภาคปฏิบ ัติต ามที่ก าหนดให้โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ให้ผู้เรีย นและ
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2. ประยุก ต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่าง
หนึ่งทีน่ กั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนที่แสดงไว้ใน
หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอน
ตัง้ แต่ตน้ ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริห ารชุ ด วิช ากำรจัด กำรทรัพ ยำกรครอบครัว และชุ ม ชนเพื่ อ
คุณภำพชี วิตขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้
ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
พิเศษ/2563

1. กำรประเมิ นผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบทีต่ รงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักทีถ่ าม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิน้ งาน
มหำวิ ท ยำลัย ไม่ บ งั คับ ให้ นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนต้ อ งท ำกิ จกรรม นักศึกษาอาจเลือ กท า
หรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีท่ี 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนาไปใช้ทงั ้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาทีม่ ไิ ด้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะ
ส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว
ในการประเมิน ผลปลายภาค นั ก ศึก ษากลุ่ ม ที่ท ากิจ กรรมและไม่ ท ากิจ กรรมจะต้ อ ง
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วน
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท ากิ จ กรรมจะมีค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ากิ จ กรรม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สงู สุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา
เพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนน
ส่วนทีม่ ากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิด
เป็ น 70 × 0.66666 เท่ ากับ 46.67 คะแนน) นักศึก ษาจะได้ค ะแนนกิจกรรมรวมกั บ คะแนนสอบ
ปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้
คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิด
เป็ น 92 × 0.66666 เท่ ากับ 61.33 คะแนน) นักศึก ษาจะได้ค ะแนนกิจกรรมรวมกับ คะแนนสอบ
ปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีค ิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้
76.67 คะแนน

2. กำรส่งกิ จกรรมประจำชุด
วิ ชำ
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อ มู ล และระบายรหัส ประจ าตัว นั ก ศึก ษา รหัส ชุ ด วิช า รหัส จัง หวัด ให้
ครบถ้วนด้ว ยดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ ำงในแบบ
กรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ที าแบบกรอก
คะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชีแ้ จงมาพร้อมกับกิจกรรมทีส่ ่งไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครือ่ งอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่ าจาก
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่ง กิ จกรรมประจำชุดวิ ชำฉบับจริ งไปยังมหำวิ ทยำลัยและสาเนา
กิจกรรมทีท่ าเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
4. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ วันที่ 15 กันยำยน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
6. ส่งกิ จกรรมที่ ท ำเสร็จเรีย บร้ อ ยแล้วพร้อ มแบบกรอกคะแนนด้ว ยตนเอง ณ
สานักบริก ารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรือ ส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา………………………..
สาขาวิชา………………………..)
ในกรณี ท่สี ่ งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือ ต้นขัว้ การส่ ง และถ่ ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้ าปก
กิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกทีส่ ่งมาด้วย)
7.นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ ักศึกษาส่งไป
แล้วหรือยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการ
การศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-25047788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนื้ อหำกิ จกรรม
กิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิ (72203)
คำชี้แจงกำรทำกิ จกรรม
1. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้โดยเขียนด้วยลายมือตนเองให้ผอู้ ่านสามารถอ่านได้งา่ ย
2. กิจกรรมทัง้ หมดมี 5 ข้อ หำกข้อใดมีข้อคำถำมมำกกว่ำ 1 ประเด็น ขอให้ นักศึกษำตอบคำถำม
ให้ครบทุกประเด็น ขอให้เขียนคาตอบทุกประเด็นและทุกข้อโดยอธิบายพอเข้าใจ โดยความยาวแต่ละ
ข้อประมาณ ½ - 1 (ครึง่ ถึง หนึ่ง) หน้ากระดาษ A4 (คะแนนทัง้ หมด 20 คะแนน)
3. ขอให้นกั ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อปกรายงานชุดวิชาการฯและกิจกรรมทีส่ ่งมาให้ตรงกัน
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
จากการศึกษาชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
(72203)
ขอให้นกั ศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ ทุกข้อและทุกประเด็น โดยอธิบายแต่ละข้อพอเข้าใจ
1. การจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยมีความสาคัญอย่างไร และแนวทางการจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยในครอบครัว
ควรทาอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการทรัพยากรชุมชนทาได้อย่างไรบ้าง
3. การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรบ้าง
4. การจัดการในครอบครัวตามการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมสามารถช่วยการประหยัด
พลังงานในเรือ่ งใดบ้าง
5. การสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับทรัพยากรครอบครัวและชุมชนให้สมาชิกครอบครัวควรเสริมสร้าง
อย่างไร

หมำยเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหาแนวทางการตอบคาถามทุกข้อได้จากเอกสารชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ (72203)

ปกรำยงำน

กิจกรรมประจาชุดวิชา…………………………………………………………

ภาคการศึกษาที…
่ ………………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู…
่ ……………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิน ฉบั บ นี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิชาระดั บ ปริญ ญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุด
วิชาและกิจกรรมการเรีย นการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลั บและนามาสรุปใน
ภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด

วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชา....................................................................................
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
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

1

-2ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้..................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

