กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10121 อำรยธรรมมนุษย์
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์

คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมิ น กิ จ กรรม เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนสุ ด ท้ าย จึ งให้ ผู้ เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิ จ กรรมประจ าชุด วิช ายั งท าให้ นั ก ศึ กษาได้ศึ ก ษาเอกสารการสอนตั้ งแต่ ต้ นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า นักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์
พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้ง
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบ ซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวใน
การประเมิน ผลปลายภาค นักศึกษากลุ่ มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับ
เดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี คะแนน
เต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนน กิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั วอย่ ำ งที่ 1 นั กศึ ก ษ าได้ คะแน น กิ จ กรรม 18 คะแน น และท าข้ อ ส อบ ได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะ
ได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั ว อย่ ำ งที่ 2 นั กศึ ก ษ าได้ ค ะแน น กิ จ กรรม 13 คะแน น และท าข้ อ สอบ ได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะ
ได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. กำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำ
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้อง
ลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 มีนำคม-30 เมษำยน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมำนี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10121 อำรยธรรมมนุษย์ สำขำวิชำศิลปศำสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
ติดต่อสานักบริการการศึกษา 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

4

3. เนือ้ หากิจกรรม
กิจกรรมภำคปฏิบัติ
ให้นักศึกษำตอบคำถำมต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือที่อ่ำนง่ำย
คำถำมมี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ควำมยำวข้อละไม่เกิน 1 หน้ำ กระดำษ A4 แยกคำตอบข้อละ
หนึ่งแผ่น
1. จงอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลาง (10 คะแนน)
2. จงอธิบายสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 (10 คะแนน)
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ปกรำยงำน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………..……..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………..…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ…………….……………………….
(…………..…………………………………)
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี 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

