กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ 10121 อำรยธรรมมนุษย์
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์

คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมิ นกิ จกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึ งให้ผูเ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิ บตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิ จกรรมประจาชุ ดวิช ายังท าให้นัก ศึ กษาได้ศึ กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า นักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุ ษย์ ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์
พฤษภาคม 2564
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1. กำรประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุ ดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ ซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวใน
การประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิ จกรรมและไม่ทากิ จกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบฉบับ
เดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิ จกรรมจะมี คะแนน
เต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิ จกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนน กิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ ม ากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึ กษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตั วอ ย่ ำงที่ 1 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะ แ น น กิ จก รรม 18 ค ะ แ น น แล ะ ท าข้ อ ส อ บ ได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั วอย่ ำงที่ 2 นั ก ศึ ก ษ าได้ ค ะแน น กิ จก รรม 13 ค ะ แน น แล ะ ท าข้ อ ส อบ ได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิ ดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ย ว นัก ศึ ก ษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. กำรส่ งกิจกรรมประจำชุดวิชำ
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมู ล และระบายรหัส ประจาตัวนัก ศึ กษา รหัส ชุ ดวิชา รหัส จังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาด
หรื อ สู ญ หาย ให้นัก ศึ ก ษาเขี ยนชี้ แจงมาพร้ อมกับ กิ จกรรมที่ ส่ งไปยังมหาวิท ยาลัย โดยไม่ ตอ้ งถ่ ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริ งไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ ปกทีแ่ นบมำนี้
6. ส่ ง กิจ กรรมที่ท ำเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้วพร้ อ มแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านั ก บริ ก าร
การศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุ ดวิชาอารยธรรมมนุษย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ )
ในกรณี ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้ว การส่ ง และถ่ า ยเอกสารกิ จ กรรมที่ ส่ ง ไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิ จกรรมทุ กชิ้ น นักศึ กษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิ จกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อ
ยัง โดยโทรศัพ ท์ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพ ท์ ติด ต่ อ ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษา หมายเลข
0-2504-7623, 0-2504-7626 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-25033547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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3. เนือ้ หำกิจกรรม
กิจกรรมภำคปฏิบัติ
ให้ นักศึกษำตอบคำถำมต่ อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลำยมือทีอ่ ่ำนง่ ำย
คำถำมมี 2 ข้ อ ข้ อละ 10 คะแนน ควำมยำวข้ อละไม่ เกิน 1 หน้ ำ กระดำษ A4 แยกคำตอบข้ อละ
หนึ่งแผ่น

1. ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไร
และตามความคิดเห็นของท่านควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยแนวทางใด (จำนวน 1 หน้ำกระดำษ 10 คะแนน)
2. แนวคิดมนุษยนิยมคืออะไร และมีบทบาทต่ออารยธรรมตะวันตกอย่างไร จงอธิบาย
(จำนวน 1 หน้ำกระดำษ 10 คะแนน)
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ปกรำยงำน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………..……..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ………………………………………………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………..…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………..…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………….……………………….
(…………..…………………………………)
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 10121 ชื่อชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
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 อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการพัฒนาสู่รัฐชาติ
หน่วยที่ 9 อารยธรรมยุคใหม่
หน่วยที่ 10 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 11 จักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม
หน่วยที่ 12 สงครามโลก : บทเรียนสาหรับมนุษยชาติ
หน่วยที่ 13 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
หน่วยที่ 14 อารยธรรมร่วมสมัย
หน่วยที่ 15 จริยศาสตร์ พลังความคิด และการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และเป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาอื่นๆ ได้
จุดที่ควรพัฒนำ เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นอาจทาให้นักศึกษาบ้างคนเกิด
ความรู้สึกว่ายาก

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

