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ค ำน ำ 

 เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    มุง่ใหผู้เ้รียนและนกัศกึษาไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการ
ศกึษาเลา่เรียนครบวงจร   ตัง้แตก่่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสรจ็สิน้ไปแลว้  โดยจดัระบบการ
ประเมินครบสว่นทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุทา้ย 

  การประเมินกิจกรรม  เป็นสว่นหนึ่งของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสดุทา้ย  จงึใหผู้เ้รียนและ 
นกัศกึษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนและนกัศกึษามีความสามารถ  ดงันี  ้

1. สรุปหรือประมวลเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวิชาหรือกลุม่เนือ้หากลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
 2. ประยกุตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอยา่งหนึ่งท่ีนกัศกึษาท า 

 3. พฒันาระบบ  โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหนว่ยหนึ่ง 
     ของเอกสารการสอน 
 4. คดิ  วิเคราะห ์ น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชิงสรา้งสรรค ์

นอกจากนีก้ารท ากิจกรรมประจ าชดุวิชายงัท าใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอนตัง้แตต่น้ภาคการ 
ศกึษา และจากการวิจยัพบว่านกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศกึษาท่ีไมท่  า 
กิจกรรม 
 

คณะกรรมการบริหารชดุวิชาความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย 
พฤศจิกายน  2564 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลมุ
ประเดน็หลกัท่ีถาม  ความถกูตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไมท่  าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรบัชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  สว่น  สว่นแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดรอ้ยละ  80  และสว่นท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใชท้ัง้การประเมินผลสอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นกัศกึษาท่ีมิไดส้ง่กิจกรรมในการสอบไลจ่ะสง่กิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด ้
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไมท่ ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่ง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมและไมท่ ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใชข้อ้สอบ
ฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  สว่นนกัศกึษากลุ่มท่ีไมท่  ากิจกรรมจะมีคะแนน
เตม็  100  คะแนน  ส าหรบันกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศกึษาไดป้ระโยชนส์งูสดุ  โดยการ
น าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนสว่นท่ีมากกว่าไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศกึษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คดิเป็น  70 × 0.66666  เทา่กบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค  18 + 46.67  เทา่กบั  64.67  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศกึษา
จะได ้70 ×  0.83333  เทา่กบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกใหน้กัศกึษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 2  นกัศกึษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้   
(คดิเป็น  92× 0.66666  เทา่กบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค  13 + 61.33  เทา่กบั  74.33  คะแนน  กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศกึษา
จะได ้ 92 ×  0.83333  เทา่กบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกใหน้กัศกึษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 
 
 

1.  การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่
ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมานี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  
www.stou.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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


 4 

 
      
 
 

  ใหน้กัศกึษาตอบค าถามตอ่ไปนี ้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือท่ี 
อ่านง่าย  ค  าถามมี 2 ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน  ความยาวขอ้ละไม่เกิน 1 หนา้  กระดาษ A4  แยก
ค าตอบขอ้ละหนึ่งแผ่น 

   1. จงอธิบายถึงความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ในชมุชนของท่านหรอืที่ท่าน
ทราบมาสกั 2 ความเช่ือและพิธีกรรม 
  2. จงอธิบายถึงบทบาทของพทุธศาสนาและบทบาทของพระในการพฒันา
สงัคมไทย พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ปกกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมประจ าชดุวชิา 12304 ความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย 

ภาคการศกึษาพเิศษ/2564 

 
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 

 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

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

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

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

 
 


