
 
 

กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ 12304 ควำมเช่ือและศำสนำในสังคมไทย  
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ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2563 

สำขำวิชำศลิปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 

ค ำน ำ 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    มุง่ให้ผู้ เรียนและนกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศกึษาเลา่เรียนครบวงจร   ตัง้แตก่่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว  โดยจดัระบบการ
ประเมินครบสว่นทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุท้าย 

  การประเมินกิจกรรม  เป็นสว่นหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสดุท้าย  จงึให้ผู้ เรียนและ 
นกัศกึษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนและนกัศกึษามีความสามารถ  ดงันี  ้

1. สรุปหรือประมวลเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวิชาหรือกลุม่เนือ้หากลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
 2. ประยกุต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอยา่งหนึง่ท่ีนกัศกึษาท า 

 3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีแสดงไว้ในหน่วยใดหนว่ยหนึง่ 
     ของเอกสารการสอน 
 4. คดิ  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมลูและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนีก้ารท ากิจกรรมประจ าชดุวิชายงัท าให้นกัศกึษาได้ศกึษาเอกสารการสอนตัง้แตต้่นภาคการ 
ศกึษา และจากการวิจยัพบว่านกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศกึษาท่ีไมท่ า 
กิจกรรม 
 

คณะกรรมการบริหารชดุวิชาความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย 
พฤศจิกายน  2563 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลมุ
ประเดน็หลกัท่ีถาม  ความถกูต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไมท่ าก็ได้  
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  สว่น  สว่นแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และสว่นท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ทัง้การประเมินผลสอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นกัศกึษาท่ีมิได้สง่กิจกรรมในการสอบไลจ่ะสง่กิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด้ 
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไมท่ ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่ง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมและไมท่ ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  สว่นนกัศกึษากลุ่มท่ีไมท่ ากิจกรรมจะมีคะแนน
เตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุ  โดยการ
น าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนสว่นท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กบันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  
(คดิเป็น  70 × 0.66666  เทา่กบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค  18 + 46.67  เทา่กบั  64.67  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศกึษา
จะได้ 70 ×  0.83333  เทา่กบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   
(คดิเป็น  92× 0.66666  เทา่กบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค  13 + 61.33  เทา่กบั  74.33  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศกึษา
จะได้  92 ×  0.83333  เทา่กบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้  76.67  คะแนน 
 
 
 

1.  การประเมินผล 
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ให้นกัศกึษาด าเนินการดงันี ้

1. กรอกข้อมลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศกึษา  รหสัชดุวิชา  รหสัจงัหวดัให้ครบถ้วนด้วยดนิสอ  2B   ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศกึษาระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สญู
หาย  ให้นกัศกึษาเขียนชีแ้จงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีสง่ไปยงัมหาวิทยาลยั  โดยไมต้่องถ่ายเอกสาร  เพราะ
เคร่ืองอ่านจะไมอ่า่นเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ให้นกัศกึษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแล้วไว้   
1 ชดุ  ไว้เป็นหลกัฐาน 

4. ก ำหนดส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำภำยในวันที่  1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 
5. ให้จดัท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมำนี ้
6.     สง่กิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศกึษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หน้าซองดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 

ในกรณีท่ีสง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้การสง่  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีสง่ไป 
มหาวิทยาลยัไว้เป็นหลกัฐาน  ในการสง่กิจกรรมทกุชิน้  นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีสง่มาด้วย) 
7.  นกัศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศกึษาได้รับกิจกรรมท่ีนกัศกึษาสง่ไปแล้วหรือยงั  โดยโทรศพัท์
สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัท์ติดตอ่ส านกับริการการศกึษา หมายเลข 0-2504-7625 ,0-2504-
7623  หรือ โทรศพัท์ติดตอ่ศนูย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร   0-2503-3547   
E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th  
 
 
 

 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
      ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิาความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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  ให้นกัศกึษาตอบค าถามตอ่ไปนี ้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือท่ี 
อ่านง่าย  ค าถามมี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  ความยาวข้อละไม่เกิน 1 หน้า  กระดาษ A4  แยก
ค าตอบข้อละหนึง่แผ่น 

   1. จงอธิบายถึงความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ในชมุชนของท่านหรือที่ท่าน
ทราบมาสกั 2 ความเช่ือและพิธีกรรม 
  2. จงอธิบายถึงบทบาทของพทุธศาสนาและบทบาทของพระในการพฒันา
สงัคมไทย พร้อมยกตวัอย่างประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ปกรายงาน 
 

 
กิจกรรมประจ าชดุวชิา 12304 ความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย 

ภาคการศกึษาพเิศษ/2563 

 
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 

 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………. 
 โทรศพัท ์ (ถา้มี)  

……………………………………………………………………. 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
 

 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (…………………………………)  
    
 

 
 


