
 
กิจกรรมประจ ำชดุวิชำ 72304 สวสัดิกำรสงัคมและกำรจดับริกำรส ำหรบัครอบครวั 

ภำคกำรศึกษำ พิเศษ/2563 
สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร ์

     
ค ำน ำ 

 
  เนื่องดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช   มุ่งใหผู้้เรยีนและนักศกึษาไดม้สี่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรยีนครบวงจร   ตัง้แต่ก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิ้นไป
แลว้ โดยจดัระบบการประเมนิครบส่วนทัง้การประเมนิก่อนเรยีน  ระหว่างเรยีน  และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิกจิกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสุดท้าย  จงึให้
ผู้เรยีนและนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนและ
นกัศกึษามคีวามสามารถ  ดงันี้ 

1. สรปุหรอืประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่าง
หนึ่งทีน่กัศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนที่แสดงไว้ใน
หน่วยใดหน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คดิ  วเิคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอน

ตัง้แต่ตน้ภาคการศกึษา  และจากการวจิยัพบว่านกัศกึษาทีท่ ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านกัศกึษาทีไ่มท่ ากจิกรรม 
  คณะกรรมการบรหิารชุดวชิาสวสัดกิารสงัคมและการจดับรกิารส าหรบัครอบครวัขอให้
นักศกึษาทุกท่านประสบความส าเรจ็ในการศกึษาชุดวชิานี้   และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชวีติ  และการท างานสบืไป 
 
         คณะกรรมการบรหิาร 

                                            ชุดวชิาสวสัดกิารสงัคมและการจดับรกิารส าหรบัครอบครวั 
พเิศษ/2563 

 
 



 
 

 
 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบทีต่รงประเดน็ค าถาม การครอบคลุม
ประเดน็หลกัทีถ่าม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอยีดประณตีของ
ชิน้งาน 
 มหำวิทยำลยัไม่บงัคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท า
หรอืไมท่ ากไ็ด ้ โดยการประเมนิปลายภาคส าหรบัชุดวชิานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที ่ 1  นักศกึษาท ากจิกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคดิรอ้ยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกจิกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนน
กจิกรรมจะน าไปใชท้ัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศกึษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรมในการสอบไล่จะ
ส่งกจิกรรมเพื่อเป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด้ 
 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาค
เพยีงอยา่งเดยีว 
 ในการประเมินผลปลายภาค   นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมนิผลโดยใช้ข้อสอบฉบบัเดยีวกนั  นักศกึษากลุ่มที่ท ากจิกรรมมคีะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วน
นักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม   100  คะแนน   ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม
มหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้ักศกึษาไดป้ระโยชน์สงูสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศกึษา
เพยีงอย่างเดยีวมาเปรยีบเทยีบกบัการคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนน
ส่วนทีม่ากกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 ตวัอย่ำงท่ี  1  นกัศกึษาไดค้ะแนนกจิกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  70  ขอ้  (คดิ
เป็น  70 × 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดยีว  นักศึกษาจะได้  70 × 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกให้นักศึกษาได้
คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตวัอย่ำงท่ี  2  นกัศกึษาไดค้ะแนนกจิกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได้  92  ขอ้  (คดิ
เป็น  92 × 0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค  13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดยีว  นักศึกษาจะได้  92 × 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกให้นักศึกษาได้  
76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 

1. กำรประเมินผล 



      
      
  
  ใหน้กัศกึษาด าเนินการดงันี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา   รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้
ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบ
กรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอก
คะแนนฉีกขาดหรอืสูญหาย  ใหน้กัศกึษาเขยีนชีแ้จงมาพรอ้มกบักจิกรรมทีส่่งไปยงั
มหาวทิยาลยั  โดยไมต่้องถ่ายเอกสาร  เพราะเครือ่งอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่าจาก
เครือ่งถ่ายเอกสาร         

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบบัจริงไปยงัมหำวิทยำลยัและส าเนา
กจิกรรมทีท่ าเสรจ็แลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. วนัสุดทา้ยของการส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที่ วนัท่ี 15 กนัยำยน  2564 
5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอยา่งทีแ่นบมา 
6. ส่งกิจกรรมท่ีท ำเสรจ็เรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  

ส านักบรกิารการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  หรอืส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน  โดยจา่หน้าซองดงันี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรอืต้นขัว้การส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่งไปมหาวทิยาลยัไว้เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปก
กจิกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย) 

7.นักศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบรกิารการศกึษาได้รบักจิกรรมทีน่ักศกึษาส่งไป
แล้วหรอืยงัโดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรอืโทรศพัท์ติดต่อส านักบรกิาร
การศกึษา หมายเลข 0-2504-7621 หรอื โทรศพัท์ตดิต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-
7788  โทรสาร 0-2503-3547 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 
 
 
 
 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชดุ
วิชำ 

 
 
 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณยี ์
ส านกับรกิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี 11120 
(กจิกรรมประจ าชุดวชิา………………………..

สาขาวชิา………………………..) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


  
 
 
กิจกรรมภาคปฏิบติั  (72304) 
 

ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบ เขียนด้วยลายมือตนเอง ในแต่ละประเด็นไม่น้อยกว่าครึ่ง
หน้ากระดาษขนาด A4  
1. ศึกษารูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จากนั้น
ด าเนินการดังนี้ (10 คะแนน) 
  1.1 อธิบายรูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกา
เหนือ 1 ประเทศ ให้เข้าใจพอสังเขป 
  1.2 อธิบายรูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการของประเทศในทวีปเอเชีย 1 ประเทศให้เข้าใจ
พอสังเขป 
 2. กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมมีหลายด้านด้วยกัน ให้เขียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
  2.1 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติที่ส าคัญ
อะไรบ้าง จงอธิบายสาระส าคัญของทุกพระราชบัญญัติให้เข้าใจพอสังเขป 
  2.2 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านการมีงานท าและการมีรายได้ ประกอบด้วย
พระราชบัญญัติที่ส าคัญอะไรบ้าง จงอธิบายสาระส าคัญของทุกพระราชบัญญัติให้เข้าใจพอสังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหำกิจกรรม 
 



ปกรำยงำน 
 
 

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

ภาคการศกึษาที…่……………………….. 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุด

วิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปใน

ภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด

วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

 

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

ตอนที่ 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      
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ตอนที่ 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 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 


