
                                                       
 

 
 
 

 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 70433 กำรพฒันำทีอ่ยู่อำศัย 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564 

สำขำวชิำมนุษยนิเวศศำสตร์  
ค ำน ำ  

 
เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู ้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม 

ในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดย
จดัระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดทา้ย การประเมิน
กิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผูเ้รียนและนักศึกษาท ากิจกรรม
ภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี  

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี

นกัศึกษาท า  
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึงของเอกสารการสอน  
4. คิด วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์  
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค

การศึกษา และจากการวิจยัพบว่านกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่ท ากิจกรรม  

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ขอให้นกัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวชิาน้ี และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ และการท างานสืบไป  
 
 คณะกรรมการบริหาร  
 ชุดวชิาการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั 
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม ความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน  
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี  
 กรณีท่ี 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้ 
 กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อยา่งเดียว  
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับ เดียวกัน  นัก ศึกษาก ลุ่ม ท่ีท ากิจกรรม มีคะแนน เต็ม  80 คะแนน  
ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะ
พิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมา
เปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้น
การตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 ตัวอย่ำงที่ 1 นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าขอ้สอบได ้70 ขอ้ (คิดเป็น 70 5 

0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว นกัศึกษาจะได ้ 70 5 

0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน  
 ตัวอย่ำงที่ 2 นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าขอ้สอบได ้92 ขอ้ (คิดเป็น 92 5 

0.66666 เท่ากบั 61.33 คะแนน) นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33 เท่ากบั 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว นกัศึกษาจะได ้ 92 5 

0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้76.67 คะแนน  
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 



 
 

 
ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี  

 1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวชิา รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ย
ดินสอ 2Bลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน  

 2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรือสูญหาย ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลยั โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร 
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

 3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท า
เสร็จแลว้ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 4. วนัสุดทา้ยของการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี 30 ตุลำคม 2564 
 5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา  
 6. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสรจจเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับริการ 

การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี  
 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป  
มหาวิทยาลัยไวเ้ป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน 
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย)  

7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้ หรือ
ยงั โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-
2504-7621 หรือ โทรศพัท์ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547  E-mail : 
ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th  

 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณย์ี 

ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพดู  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวชิำ………………………..

สำขำวชิำ………………………..) 



 
 
 
กจิกรรมภำคปฏิบัติ (70433) 
 
ใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ีโดยเขียนดว้ยลายมือตนเองใหผู้อ่้านสามารถอ่านไดง่้าย 
ค าถามมี 2 ขอ้ และตอบให้ครบทุกประเด็นในแต่ละขอ้ (ขอ้ละ 10 คะแนน) 
 

1. จงบอกความส าคญัของการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัต่อการพฒันาบุคคลแต่ละช่วงวยัและครอบครัวมาอยา่ง
นอ้ย 5 ขอ้ อธิบายและยกตวัอยา่งประกอบ 

 
2. จงบอกแนวทางการอยูอ่าศยัร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 



ปกรายงาน 

 
 

 กจิกรรมประจ าชุดวชิา………………………………………………………… 

 
 

ภาคการศกึษาที…่……………………….. 
 

  ชื่อนกัศกึษา………………………………………………………………….. 
 
 รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 
 ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………….…………. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี  …………………………………………………………………….… 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
 
    ลงชื่อ………………………………………………. 
            (………………………………………………)  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา

และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม 

จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด

วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน................................ชื่อชุดวิชา............................................................. ............................... 

ตอนที ่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      



-2- 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1   
หน่วยที่  2   
หน่วยที่  3   
หน่วยที่  4   
หน่วยที่  5   
หน่วยที่  6    
หน่วยที ่ 7   
หน่วยที่  8   
หน่วยที่  9   
หน่วยที่ 10   
หน่วยที่ 11   
หน่วยที่ 12   
หน่วยที่ 13   
หน่วยที่ 14    
หน่วยที่ 15   

 

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

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

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

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

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

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

 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


