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กิจกรรมประจำชุดวิชำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้สำหรับผู้สูงอำยุ (26003)
ภำคกำรศึกษำ 1/2564
สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วน
ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
9 พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 40 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 60 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการ
สอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา
2. การส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้
เป็นหลักฐาน
2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลำคม 2564
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
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ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-25047621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 02-504-7788 โทรสาร 02-503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
3. เนือ้ หากิจกรรม
คำชี้แจง
1) กิจกรรมประจำชุดวิชำ 26003 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน
2) หำกนักศึกษำส่งเพียง 1 กิจกรรม นักศึกษำจะมีคะแนนกิจกรรมเพียง 30 คะแนนและต้องสอบไล่
อีก 70 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน
3) หำกนักศึกษำส่งทั้ง 2 กิจกรรม นักศึกษำจะมีคะแนนกิจกรรม 60 คะแนนและต้องสอบไล่อีก 40 คะแนน
รวมเป็น 100 คะแนน
4) หำกนักศึกษำไม่ส่งทั้ง 2 กิจกรรม นักศึกษำต้องสอบไล่ 100 คะแนน
5) กำรจัดส่งกิจกรรม ขอให้นักศึกษำส่งพร้อมกันทั้ง 2 กิจกรรม ภำยใน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564โดยส่งมำ
ตำมที่อยู่ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1.1
ให้นักศึกษำสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุในชุมชน จำนวน 2 คน เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อในชุมชนและเขียนรำยงำน
กำรสัมภำษณ์ในประเด็นต่อไปนี้ (ประมำณ 1-2 หน้ำ)
1. ชื่อกิจกรรมที่เรียนรู้ (เช่น กิจกรรมประเภทให้ควำมรู้ กิจกรรมฝึกอำชีพ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ทักษะชีวิต ฯลฯ)
2. วัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้
3. เนื้อหำที่ให้ควำมรู้ (อำจมีหลำยเนื้อหำ)
4. วิธีกำรเรียนรู้ (เช่น รับชมรำยกำรโทรทัศน์ ฟังรำยกำรวิทยุ อ่ำนจำกหนังสือ ผ่ำนสื่อ
สังคมฯลฯ)
5. สื่อที่เรียนรู้ (อำจจะมำกกว่ำ 1 ประเภทก็ได้ เช่น สื่อพื้นฐำน สื่อดิจิทัล สื่อสังคม)
6. ประโยชน์ที่ผู้สูงอำยุได้รับ ( เป็นควำมรู้ หรือ ฝึกปฏิบัติ หรือนำไปสร้ำงงำน)
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 1.2
ให้นักศึกษำสำรวจชุมชนว่ำ หน่วยงำนที่จัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้สูงอำยุในชุมชนของท่ำน มีกำรใช้สื่อ
ประเภทใดบ้ำงในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวและตอบคำถำมในประเด็นต่อไปนี้
1. ชื่อหน่วยงำนที่จัด

4

2. ชื่อกิจกรรมหรือโครงกำรที่จัด
3. เนื้อหำและวิธีกำรจัดกิจกรรม
4. ประเภทของสื่อที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
5. เหตุผลในกำรใช้สื่อดังกล่ำว
6. วิธีกำรประเมินผลกำรใช้สื่อในกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2.1
2.1 ให้นักศึกษำศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุในชุมชน แล้วนำมำสรุป
เป็นรำยงำน (ควำมยำวประมำณ 2 หน้ำกระดำษ)
กิจกรรมที่ 2.2
2.2 ในฐำนะที่นักศึกษำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ ให้นักศึกษำนำข้อมูลจำก 2.1 มำออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้กับผู้สูงอำยุในชุมชน โดยมีรำยละเอียดในประเด็นต่อไปนี้ (ควำมยำวประมำณ 3 หน้ำกระดำษ)
1) ชื่อกิจกรรม
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3) เนื้อหำที่จะให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุ
4) วิธีกำรจัดกิจกรรม
5) สื่อประกอบกิจกรรม (มำกกว่ำ 1 ประเภท)
6) วิธีกำรที่จะประชำสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำย
7) สถำนที่จัดกิจกรรม
8) วิธีกำรประเมินผล

ภำคผนวก
ตัวอย่ำงใบปะหน้ำปกรำยงำน
กิจกรรมชุดวิชา………………………………………………………
ภาค 1/2564
ชื่อนักศึกษา ………………………………………………………….
แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
รหัสประจาตัวนักศึกษา 
ที่อยู่ ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนกิจกรรมจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ …………………………………………
(…………………..………………………….)
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา และกิจกรรม
การเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม
ข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน ............................. ชื่อชุดวิชา..........................................................................................
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
แบบประเมินผลตนเองก่อน - หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้
ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
มีด้านหลัง.....
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
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

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้ ..............................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
จุดที่ควรพัฒนำ ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

*ขอควำมร่วมมือให้นักศึกษำตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ*

