
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทดแทนการสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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ค าน า 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้

งดกิจกรรมการสอนเสริมที่ต้องมีการเผชิญหน้ากับนักศึกษาทั้งหมด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ได้มอบหมายให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบออกแบบกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนน ทั้งนี้ สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ จึงได้ก าหนดกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมของชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 
 

ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี ้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลงในแบบกรอก

คะแนน (สีม่วง) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน  

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย ให้
นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่
อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร  

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้  
   1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน  
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมให้ถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 22 มกราคม 2564  
5. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมให้มีขอ้ความตามตัวอย่างที่แนบมา  
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้  

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมที่ส่งไป

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมฯ ทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวก
ที่ส่งมาด้วย)  
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้รับกิจกรรมทดแทน
การสอนเสริมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0 2504 7611 หรือติดต่อสอบถามทาง
ไลน์สแควร์ไลน์กลุ่มชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ E-mail : lakkha@hotmail.com  
 
 
 
 

1. การส่งกิจกรรมทดแทนการสอนเสริม 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

  กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งท่ี 1 - 2 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



-
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กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

หมายเหตุ : ขอให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ 
 1. ให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงห้ามจัดพิมพ์ กรณีนักศึกษาจัดพิมพ์จะถูกหักคะแนน 10 คะแนน  
 2. กิจกรรมทดแทนการสอนเสริม คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 15 คะแนน นักศึกษาต้องท ากิจกรรมนี้โดยศึกษาที่เอกสารการสอนชุดวิชา 20301 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 8 
 ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 15 คะแนน นักศึกษาต้องศึกษาที่เอกสารการสอนชุดวิชา 20301  
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 9 – หน่วยที่ 15 
 
 
 
ค าสั่ง 1. ให้นักศึกษาตอบค าถามสั้นในข้อ 1 – ข้อ 8 ความยาวแต่ละข้อไม่เกิน 3 – 5 บรรทัด  

    ลอกโจทย์ก่อนตอบค าถาม ค าตอบอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งระบุไว้ในแต่ละข้อว่าหน่วยใด 
 2. คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ข้อ 1 (หน่วยที่ 1) (1) พฤติกรรมทางการเรียนการสอนอยู่ในขอบข่ายใด (2) แฮรบาทได้ก าหนดขั้นตอนการสอนไว้ 

4 ขั้นมีอะไรบ้าง และ (3) Computer Literacy หมายถึงอะไร                        (2 คะแนน) 
ข้อ 2 (หน่วยที่ 2) จงอธิบายความหมายของนวัตกรรมการศึกษา และระบุเกณฑ์ท่ีจะถือว่าสิ่งใดเป็น 

นวัตกรรมการศึกษา          (2 คะแนน) 
ข้อ 3 (หน่วยที่ 3) (1) จงระบุความส าคัญของการจัดระบบทางการศึกษามีความส าคัญอย่างไร และ 
 (2) การสังเคราะห์ระบบการศึกษาหมายถึงอะไร       (2 คะแนน) 
ข้อ 4 (หน่วยที่ 4) (1) จงยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมา 2 ตัวอย่าง และ 

(2) จงอธิบายทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนที่เป็นเครื่องมือในการเรียนเบื้องต้น   (2 คะแนน) 
ข้อ 5 (หน่วยที่ 5) จงยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทาง

สังคม มาอย่างละ 3 ตัวอย่าง        (2 คะแนน) 
ข้อ 6 (หน่วยที่ 6) (1) การสื่อสารเชิงวจนภาษาคืออะไร และ (2) สื่อแบบใดเหมาะสมกับการเรียนแบบ 
 เผชิญหน้า          (2 คะแนน) 
ข้อ 7 (หน่วยที่ 7) แบบฝึกหัดและหนังสืออ่านเพ่ิมเติม หมายถึงอะไร    (2 คะแนน) 
ข้อ 8 (หน่วยที่ 8) จงระบุแนวทางการเลือกสื่อโสตทัศน์เพ่ือการศึกษา    (1 คะแนน) 
 
 
 
 

2. เนื้อหากิจกรรมทดแทนการสอนเสริม 

กิจกรรมทดแทนการสอนเสริม ครั้งท่ี 1 (หน่วยท่ี 1 – หน่วยท่ี 8 
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ค าสั่ง 1. ให้นักศึกษาเขียนข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ควรลอกโจทย์ก่อนเขียนข้อความลงใน 
     ช่องว่าง ค าตอบอยู่ในเอกสารการสอน ซึ่งระบุไว้ในแต่ละชื่อหน่วยอะไร 
 2. คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ข้อ 9 (หน่วยที่ 9) สื่อเสียงเพ่ือการศึกษาจ าแนกประเภทได้ 2 ประเภท คือ (1) __________________ 
 และ (2) ____________________ เสียงของบุคคลเป็นเสียง _________________________ 
 สื่อเสียงท าให้เนื้อหาสาระเกิดความเป็นรูปธรรมแสดงถึงความส าคัญของสื่อเสียงในด้าน_______ 
 ________________________       (3 คะแนน) 
ข้อ 10 (หน่วยที่ 10) ภาพเคลื่อนไหวที่น าไปเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตไปสู่คนจ านวนมากมีความส าคัญ คือ 
 ____________________________ส าหรับต าราภาพเพ่ือการศึกษาที่ท าให้ผู้เรียนอยากศึกษาและ 
 ติดตามเรื่องราวต่อไปจนจบมีความส าคัญในด้าน___________________________ (2 คะแนน) 
ข้อ 11 (หน่วยที่ 11) นิทรรศการในร่ม เหมาะส าหรับจัดในบริเวณใด___________________________  
 และการเลือกวัสดุที่น ามาร่วมจัดแสดงกับนิทรรศการเพ่ือการศึกษาประเภทใดที่สามารถสื่อ 
 ความหมายให้ดีที่สุด______________________________________________ (2 คะแนน) 
ข้อ 12 (หน่วยที่ 12) เว็บไซต์ที่สร้างเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษานอกเวลาเรียนเป็นเว็บไซต์ประเภท________ 
 _________________________หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท__________________________ 
 เหมาะส าหรับเด็กเริ่มเรียน        (2 คะแนน) 
ข้อ 13 (หน่วยที่ 13) ผู้เรียนที่ใช้สื่อสังคมควรได้รับการพัฒนาด้าน_______________________________ 
 วิกิ มักใช้ในด้าน_________________________________________________ (2 คะแนน) 
ข้อ 14 (หน่วยที่ 14) การจัดการศึกษาที่บ้านอย่างเอกเทศท่ีบิดามารดาท าหน้าที่สอน และจัดกิจกรรม 
 การเรียนของบุตรธิดาเอง คือ รูปแบบ_________________ส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาที่บ้านใน 
 สังคมไทย เป็นพัฒนาการแรก คือ _____________________________________ (2 คะแนน) 
ข้อ 15 (หน่วยที่ 15) ไตรภูมิพระร่วงเน้นสื่อพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนด้าน___________________ 
 ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทที่ใช้ประโยชน์กับการวางแผนที่เกี่ยวข้องภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
 ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ คือ____________________________________ (2 คะแนน) 
 

  
 
 
 

 

 

 

โปรดทราบ  
1. กิจกรรมทดแทนการการสอนเสริมฉบับนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความรู้
ความสามารถที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอน หากพบว่ามีการทุจริต คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน จะปรับตก 
ในทุกกรณี  

2. ห้ามพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ปากกาสีน้ าเงิน หรือปากกาสีด า เชียนด้วยลายมือตัวบรรจงเท่านั้น 
มิฉะนั้นจะปรับตก 

3. ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 

กิจกรรมทดแทนการสอนเสริม ครั้งท่ี 2 (หน่วยท่ี 9 – หน่วยท่ี 15 
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หมายเหต ุ

1. กิจกรรมทดแทนนี้มีคะแนน 15 คะแนน เทียบเท่ากับการสอน 1 ครั้ง 

2. หากนักศึกษามีปัญหา ต้องการค าแนะน าชี้แนะ สามารถสอบถามได้ที่  

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ โทร. 089 687 3588 

 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างใบปะหน้าปกกิจกรรมทดแทนการสอนเสรมิ 

 
 
 
 

กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมชุดวิชา……………………………………………………………………………… 
ภาค1/2563 

ชื่อนักศึกษา …………………………………………………………. 

รหัสประจาตัวนักศึกษา 

ที่อยู่ …………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………. 

โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………………………………… 
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนกิจกรรมจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

ลงชื่อ ………………………………………… 
      (……………………………………….) 


