
 
 

กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ 12304 ควำมเช่ือและศำสนำในสังคมไทย  
(Beliefs and Religions in Thai  Society) 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564 
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  2564 
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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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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    15 มีนาคม-30 เมษายน  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/
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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 

ภาคการศกึษาท่ี 2/2564 

 
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 

 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

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

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

 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (…………………………………)  
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา

และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึง

ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 12304 ชื่อชุดวิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 

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      
13. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้      
14. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อและศาสนาในสังคม   
หน่วยที่  2 พัฒนาการและการจัดองค์กรพุทธศาสนา   
หน่วยที่  3 ขบวนการสงฆ์ในปัจจุบัน   
หน่วยที่  4 พุทธศาสนากับการเมืองไทย   
หน่วยที่  5 พุทธศาสนากับการศึกษาไทย   
หน่วยที่  6 พุทธศาสนากับการพัฒนา   
หน่วยที่  7 พุทธศาสนาชาวบ้าน   
หน่วยที่  8 ไสยศาสตร์ในสังคมไทย   
หน่วยที่  9 ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทย   
หน่วยที่ 10 ศาสนาคริสต์ในสังคมไทย   
หน่วยที่ 11 อิสลามในสังคมไทย   
หน่วยที่ 12 ฮินดูและซิกข์ในสังคมไทย   
หน่วยที่ 13 ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย   
หน่วยที่ 14 ความเชื่อทางศาสนากับจริยธรรมของคนไทย   
หน่วยที่ 15 ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน   

 

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 


