
 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 10121 อำรยธรรมมนุษย์   

ภำคกำรศึกษำที ่1/2564 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

 

ค ำน ำ 
 

    เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
    การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผูเ้รียนและ   
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  
ดงัน้ี 
     1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

   2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี               
นกัศึกษาท า 

    3.  พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด    
หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
     4.   คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
    นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค
การศึกษา และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่  นกัศึกษาท่ีไม่
ท ากิจกรรม 
    คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 10121 อารยธรรมมนุษย ์ ขอให้นกัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 

คณะกรรมการบริหาร 
         ชุดวชิาอารยธรรมมนุษย ์

      พฤษภาคม 2564 
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    เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
    มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
  
     กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใชท้ั้ง
การประเมิน  ผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ   ซ่อมไม่ได ้
 
    กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียวใน
การประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้ขอ้สอบฉบบั
เดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมี คะแนน
เต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดย    
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนน     กิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กบันักศึกษา  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
  
    ตั วอ ย่ ำงที่   1  นั ก ศึ กษ าได้ ค ะแนน กิ จก รรม   18  คะแนน   แล ะท าข้อส อบ ได้   70 ข้อ  
(คิดเป็น  70 x  0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค                   
18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้
70 x  0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
    ตั วอ ย่ ำงที่   2  นั ก ศึ กษ าได้ค ะแนน กิจก รรม   13  คะแนน   แล ะท าข้อส อบ ได้   92  ข้อ   
(คิดเป็น  92 x  0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค                   
13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้  
92 x  0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 

1. กำรประเมนิผล 
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    ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
     1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตวันักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจงัหวดัให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ  2B   ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

    2. ให้นกัศึกษาระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรือ สูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกับกิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลัย  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  
เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
     3. ให้นกัศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวิทยำลัย และส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จ
แลว้ไว ้1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
     4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัท่ี    15 กันยำยน-30 ตุลำคม  2564 
     5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมโดยใหใ้ช้ปกทีแ่นบมำนี้ 
     6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการ
การศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

      ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้ วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป
มหาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นักศึกษาจะตอ้งจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 
     7.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือ
ยงั  โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข         
0-2504-7623, 0-2504-7626  หรือ โทรศพัท์ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข 0-2504-7788  โทรสาร  0-2503-
3547  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 

 
 
 

2.  กำรส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 

 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
      ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิาอารยธรรมมนุษย ์  สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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กจิกรรมภำคปฏิบัติ 
   
     ให้นักศึกษำตอบค ำถำมต่อไปนี ้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือทีอ่่ำนง่ำย   
ค ำถำมมี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  ควำมยำวข้อละไม่เกนิ 1 หน้ำ  กระดำษ A4  แยกค ำตอบข้อละ 
หน่ึงแผ่น 

1. ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไร 
และตามความคิดเหน็ของท่านควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยแนวทางใด (จ ำนวน 1 หน้ำกระดำษ 10 คะแนน)    

2. แนวคิดมนุษยนิยมคืออะไร และมีบทบาทต่ออารยธรรมตะวันตกอย่างไร จงอธิบาย 
(จ ำนวน 1 หน้ำกระดำษ 10 คะแนน)    
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนือ้หำกจิกรรม 
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ปกรำยงำน 
 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวชิา 10121 อารยธรรมมนุษย ์

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
 

  ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………………………..…….. 
 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

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

ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 

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

ค ำชี้แจง 
  1. แบบประเมินฉบับนี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน เอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริ ญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 
  2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา 
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 
  3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน   10121  ชื่อชุดวิชา   อารยธรรมมนุษย์ 
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
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 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน 
 

เนื้อหำหน่วยกำรสอน เข้ำใจ ไม่เข้ำใจ 
หน่วยที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของอารยธรรม   
หน่วยที่ 2 อารยธรรมอินเดีย   
หน่วยที่ 3 อารยธรรมจีน   
หน่วยที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
หน่วยที่ 5 อารยธรรมเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง   
หน่วยที่ 6 อารยธรรมอียิปต์ กรีก และโรมัน   
หน่วยที่ 7 อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง    
หน่วยที่ 8 อารยธรรมสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการและการพัฒนาสู่รัฐชาติ   
หน่วยที่ 9 อารยธรรมยุคใหม่   
หน่วยที่ 10 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม   
หน่วยที่ 11 จักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม   
หน่วยที่ 12 สงครามโลก : บทเรียนส าหรับมนุษยชาติ   
หน่วยที่ 13 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20   
หน่วยที่ 14 อารยธรรมร่วมสมัย   
หน่วยที่ 15 จริยศาสตร์ พลังความคิด และการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก   

 
จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้  มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  และเป็นพ้ืนฐานของการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ได้ 
จุดที่ควรพัฒนำ  เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่เก่ียวข้องกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นอาจท าให้นักศึกษาบ้างคนเกิด
ความรู้สึกว่ายาก 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน 
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

 


