
     
       กจิกรรมประจาํชุดวชิา ๑๐๑๖๑ ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

           ภาคการศึกษาพเิศษ / ๒๕๕๔ 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

  คาํนํา 

 ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร มีความสําคญัในการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน       
นกัศึกษาจึงตอ้งฝึกฝนการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิในชีวิต
ไดต้ามจุดประสงค ์ ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเป็นชุดวิชาท่ีใหเ้น้ือหาสาระความรู้เก่ียวกบัภาษา
และทกัษะภาษา ท่ีจาํเป็นต่อการส่ือสารและยงันาํเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถภาพทางภาษา เพื่อให้
นกัศึกษานาํไปฝึกทักษะด้วยตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆโดยกาํหนดกิจกรรมประจาํชุดวิชาท่ีช่วยให้
นกัศึกษาไดป้ระเมินผลไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งเรียน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พฒันาระบบการสอนทางไกล “แผน มสธ. 
2543”   ซ่ึงมีการเปล่ียนระบบการประเมินผล เป็นการตดัสินผลการเรียนดว้ยคะแนนการประเมิน   
กิจกรรม (Tutor – Marked Assignment –TMA)รวมกับคะแนนการประเมินผลด้วยการสอบไล่ปลาย
ภาค    สาํหรับชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารไดป้รับวิธีการประเมินผลครบส่วน  ทั้งการประเมินผล
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย  

การประเมินกิจกรรมประจาํชุดวิชาน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 ๑. เพื่อเสริมสร้างทกัษะการใชภ้าษาดา้นการอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
 ๒.เพื่อพฒันาทกัษะการคิดและการประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจในการใชถ้อ้ยคาํภาษา

เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามวฒันธรรมการใชภ้าษาไทย 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หวงัวา่นกัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์

จากการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชา และมีโอกาสสอบผา่นปลายภาคไดต้ามวตัถุประสงคทุ์กประการ รวมทั้ง
ไดแ้นวความคิดและแนวทางในการพฒันาทกัษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารให้สัมฤทธ์ิผลในชีวิตและการ
ประกอบกิจการงานตามวตัถุประสงคสื์บไป 

     
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

             สิงหาคม  ๒๕๕๔    
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 เกณฑ์การให้คะแนนกจิกรรม พิจารณาจากคาํตอบท่ีตรงประเดน็คาํถาม ครอบคลุม
ประเดน็หลกัท่ีถาม  มีความถูกตอ้งชดัเจน เขียนด้วยลายมือตนเองท่ีอ่านง่าย สะอาดและประณีต ไม่
คดัลอกคาํตอบของคนอ่ืน  และแสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการทาํกิจกรรม 

มหาวทิยาลยัไม่บังคบัให้นักศึกษาทุกคนต้องทาํกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกทาํหรือไม่ทาํก็
ได ้ นกัศึกษาตดัสินใจจากการประเมินปลายภาคสาํหรับชุดวิชาน้ี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ๒  กรณี 
 กรณทีี ่ ๑  นักศึกษาทาํกจิกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ  ๘๐  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  ๒๐  คะแนน
กิจกรรมน้ีจะนาํไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  ถา้นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการ
สอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณทีี ่ ๒  นักศึกษาไม่ทาํกจิกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อยา่งเดียวในการประเมินผลปลายภาค  ซ่ึงนกัศึกษากลุ่มท่ีทาํกิจกรรมและไม่ทาํกิจกรรมจะตอ้ง
ประเมินผลโดยใช ้ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ทาํกิจกรรมจะมี คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน   
  
 สาํหรับนกัศึกษาท่ีทาํกิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดย
การนาํคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาค
รวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้นาํคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่างที ่ ๑  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  ๑๘  คะแนน  และทาํขอ้สอบได ้ ๗๐  ขอ้  
(คิดเป็น  ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากบั  ๔๖.๖๗  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนน
สอบปลายภาค   ๑๘ + ๔๖.๖๗  เท่ากบั  ๖๔.๖๗  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียง
อยา่งเดียว  จะได ้๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากบั  ๕๘.๓๓  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได้
คะแนน  ๖๔.๖๗  คะแนน 
 ตัวอย่างที ่ ๒  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  ๑๓  คะแนน  และทาํขอ้สอบได ้ ๙๒  ขอ้   
(คิดเป็น  ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากบั  ๖๑.๓๓  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนน
สอบปลายภาค ๑๓ + ๖๑.๓๓  เท่ากบั  ๗๔.๓๓  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียง
อยา่งเดียว  จะได ้๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากบั  ๗๖.๖๗  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 
๗๖.๖๗  คะแนน 
 

๑. การประเมนิผล 
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ใหน้กัศึกษาดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจาํตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัท่ีนกัศึกษามี
ภูมิลาํเนาอยู ่ใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ  2B   ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้) ตามตัวอย่างในแบบกรอก
คะแนน ระมดัระวงัอยา่ทาํแบบกรอกคะแนนฉีกขาด หรือยบั ถา้แบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญ
หาย  ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงส่งไปพร้อมกบักิจกรรม ไม่ตอ้งถ่ายเอกสารใหม่  เพราะเคร่ืองบนัทึก
คะแนนไม่สามารถอ่านคะแนนจากกระดาษท่ีถ่ายสาํเนาเอกสาร 

๒. ส่งกจิกรรมประจําชุดวชิาฉบับจริงไปยงัมหาวทิยาลยั และสาํเนากิจกรรมท่ีทาํเสร็จแลว้ไว ้  
๑ ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณีเกิดสูญหาย 

๓. กาํหนดส่งกิจกรรมประจาํชุดวิชาภายในวนัท่ี  ๑ พฤษภาคม -๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕    
๔. ใชห้นา้ปกกิจกรรม ท่ีจดัพิมพไ์วท้า้ยกิจกรรม  นาํมาเยบ็รวมกบัเอกสารท่ีเขียนตอบ

กิจกรรม  ใหเ้ยบ็มุมรวมเป็นฉบบั  หา้มใชป้กพลาสติก รวมทั้งใส่แกนสนัพลาสติก ซ่ึงทาํใหเ้อกสารมี 
นํ้าหนกัมาก จนส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยใช่เหตุ   

๕.  ส่งกิจกรรมพร้อมแบบกรอกคะแนน ควรตรวจสอบวา่ส่งถูกชุดวิชา  ไม่เยบ็ปกสลบักบัชุด 
วิชาอ่ืน   นาํส่งดว้ยตนเอง  ณ  สาํนกับริการการศึกษา  อาคารบริภณัฑ ์ มสธ.  หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์หเ้กบ็สลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายสาํเนาเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป 
มหาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน   

๗. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่สาํนกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้
หรือไม่  โดยโทรศพัทส์อบถามท่ีหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัทติ์ดต่อสาํนกับริการการศึกษา 
หมายเลข 0-2504-7806, 0-2504-7625  หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  
และ หมายเลข   0-2504-7191,  0-2504-7193  โทรสาร  0-2503-3546  ถา้จะโทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอก
วนั-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง) ท่ี หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193 และ  E-mail:  
ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 

๓. การส่งกิจกรรมประจาํชุดวชิา 

 
 

 ส่ง              ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
                                สาํนกับริการการศึกษา 
                                มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        ตาํบลบางพดู  อาํเภอปากเกร็ด 
                                 จงัหวดันนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 
  (กจิกรรมประจําชุดวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร   สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มสธ.) 
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๓.เนือ้หากจิกรรม 
 

            กจิกรรมประจําชุดวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร มี ๒ ข้อ  ให้ทาํทุกข้อ 
 

ข้อ ๑   อ่านขอ้ความท่ีกาํหนดให ้เพื่อใหเ้กิดแนวคิดเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นวา่  “ถา้นกัศึกษาสาํเร็จ
การศึกษาเป็นบณัฑิต นกัศึกษาเห็นวา่จะยดึถือคุณลกัษณะใดเป็นสาํคญั   และคุณลกัษณะนั้นมีส่วน
ช่วยใหชุ้มชน/สงัคมมีการพฒันาอยา่งไร”     

           เขียนดว้ยลายมือตนเอง   ความยาว๑ ย่อหน้า  ไม่เกิน ๑๕ บรรทดัขนาดกระดาษ เอ ๔ หรือ 
ขนาดกระดาษพิมพ ์  (๑๐ คะแนน)  
 
 “บณัฑิตคือ คนท่ีมีใจผอ่งใสเป็นปกติวิสยั  ทาํใหมี้ความเห็นถูก  ยดึถือค่านิยมท่ีถูกตอ้ง  
สามารถดาํรงชีวิตอยูด่ว้ยปัญญา 

- เป็นผูรู้้ดี       คือ   รู้วา่อะไรดีอะไรชัว่ 
- เป็นผูรู้้ถูก     คือ   รู้วา่อะไรถูกอะไรผดิ 
- เป็นผูรู้้ชอบ  คือ    รู้วา่อะไรบุญอะไรบาป 

บณัฑิตอาจเป็นใครกไ็ด ้ เช่น  อาจเป็นผูอ่้านหนงัสือไม่ออก  อาจเป็นชาวไร่ ชาวนา อาจเป็น
ผูมี้การศึกษาสูง  อาจเป็นญาติเรา ฯลฯ  แต่ไม่วา่จะเป็นอะไรกต็าม  จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจผอ่งใสและ
ดาํเนินชีวิตอยูด่ว้ยปัญญา  คือเป็นคนดีนัน่เอง 

คนทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่  ผูท่ี้เรียนหนงัสือจนไดรั้บปริญญานั้น คือ บณัฑิตแทจ้ริง นัน่เป็นเพียง
บณัฑิตทางโลกเท่านั้น  ยงัไม่เป็นบณัฑิตแทจ้ริง  เพราะผูท่ี้ไดรั้บปริญญาแลว้   ถา้ประพฤติไม่ดี   อาจ
ไปทาํผดิติดคุกติดตะรางกไ็ด ้ แต่บณัฑิตท่ีแทจ้ริงยอ่มเป็นผูต้ ั้งใจละชัว่  ประพฤติชอบ  ประกอบแต่
ความดี  ความถูกตอ้ง  ความสุจริต  สามารถป้องกนัตนใหพ้น้จากคุกจากตะราง และแมก้ระทัง่นรกได ้

ลกัษณะของบณัฑิต 
 เน่ืองจากบณัฑิตเป็นผูมี้จิตใจผอ่งใส  มีความเห็นถูก  ดาํเนินชีวิตอยูด่ว้ยปัญญา  ฉลาด

ในการสอดส่องหาเหตุผล  จึงมีลกัษณะพิเศษสูงกวา่คนทั้งหลาย ๓ ประการ 
 ๑. ชอบคิดดีเป็นปกติวิสยั  ไดแ้ก่  คิดใหท้าน  คิดใหอ้ภยัอยูเ่สมอ  ไม่ผกูพยาบาท  

คิดเห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริง  เช่น  เห็นวา่บุญบาปมีจริง  พอ่แม่มีพระคุณต่อเราจริง เป็นตน้ 
 ๒. ชอบพดูดีเป็นปกติวิสยั  ไดแ้ก่ พดูคาํจริง พดูคาํสมานไมตรี  พดูคาํมีประโยชน์  

พดูถูกตอ้งตามกาลเทศะ และพดูดว้ยจิตท่ีประกอบดว้ยเมตตา 
 ๓. ชอบทาํดีเป็นปกติวิสยั  ไดแ้ก่  เวน้การฆ่ากนั  ไม่ลกัขโมย  ไม่ประพฤติผดิในกาม  

พอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้น” 
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ข้อ ๒   จากเน้ือหาสาระในหน่วยท่ี ๗  การพฒันาทกัษะภาษา  ใหศึ้กษาและเขียนข้อความแสดงถึง
ความตั้งใจของนักศึกษาวา่  จะมุ่งมัน่พฒันาทกัษะภาษาของตนเอง ทกัษะใด (ฟัง/พดู/อ่าน/เขียน)ให้
ระบุทกัษะ และเล่าวิธีการฝึกฝน หรือวิธีท่ีจะพฒันาทกัษะนั้น อยา่งชดัเจน  ความยาว ๑ หน้า  และไม่
เกนิ ๑ หน้าคร่ึง ขนาดกระดาษ เอ ๔ หรือ ขนาดกระดาษพมิพ ์ (๑๐ คะแนน) 
 

 คาํแนะนํา  นกัศึกษาจะเขียนตามท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งดี โดยวางแผนการเขียนวา่จะเขียนอะไร มี
ประเดน็เน้ือหาและลาํดบัความอยา่งไร (เรียกวา่ “วางโครงเร่ือง”)  ใชภ้าษาเขียนตามท่ีตอ้งการ เม่ือ
เขียนแลว้เสร็จ  ควรอ่านทบทวนหลายคร้ัง (ควรอ่านออกเสียง)และ แกไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์  คดัลอก
เร่ืองใหม่ ใหเ้ป็นลายมือท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย สะอาดตา  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ๑  ส่ือสารเร่ืองราวชดัเจน อ่านไดเ้ขา้ใจ   นาํเสนอท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ อ่านไดไ้ม่ 
น่าเบ่ือ (๖ คะแนน) 
  ๒.  ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม สะกดการันตถู์กตอ้ง  (๓ คะแนน) 
  ๓.  ลายมือท่ีเขียนอ่านไดช้ดัเจน สะอาดเรียบร้อย  (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ   ข้อแนะนําเพิม่เติม  
 ๑. นกัศึกษาควรทาํกิจกรรมครบทั้ง ๒ ขอ้ ถา้ทาํเพียงขอ้เดียว จะไดค้ะแนนไม่เพียงพอ ตอ้งใช้
คะแนนสอบไล่เพียงอยา่งเดียว  
  ๒. ตรวจสอบเอกสารท่ีส่งใหค้รบทุกแผ่น และไม่ใช้ปกผดิชุดวชิา  เช่น ใชป้กชุดวิชาอ่ืนมาเยบ็
รวมกบักิจกรรมชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เป็นตน้ 
 ๓. ใช้ปกกจิกรรมทีจั่ดทาํให้  ไม่ควรพิมพป์กใหม่โดยใชก้ระดาษหนา  หรือใชป้กพลาสติก
เพิ่มเติม  ท่ีตอ้งใชท่ี้เสียบสนัเอกสาร  ทาํใหมี้นํ้าหนกัมาก ตอ้งเสียค่าส่งไปรษณียเ์พิ่ม เป็นการ
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย  
 ๔. ใหท้าํกิจกรรมดว้ยตนเอง ไม่ลอกกจิกรรมของนักศึกษาคนอืน่ๆ  (จะถูกปรับตกทั้งสองฝ่าย)  
 
         

   นักศึกษาควรต้ังใจทาํกจิกรรม  เพราะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเขียนและความคดิ  
   สร้างสรรค์  โดยทีผ่ลงานกจิกรรม จะส่ือสารด้วยผลงานการเขียน  ลายมือทีอ่่านง่าย  เขียน 

   คาํตอบตรงประเด็น มีความชัดเจน   ผลลพัธ์ทีไ่ด้รับตอบแทนคอื นักศึกษาย่อมได้คะแนน 

   สูง และมีส่วนทาํให้สอบผ่านตามทีมุ่่งหวัง 
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กจิกรรมประจําชุดวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร (๑๐๑๖๑) 

ภาคการศึกษาพเิศษ/๒๕๕๔ 
 
 
 
 

ช่ือนกัศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………. 

 
รหสัประจาํตวันกัศึกษา  

 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………… 

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

 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมแลว้ มีเอกสารท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี คือ 

   งานกิจกรรมท่ีทาํส่ง ( นบัรวมปก ๑ แผน่)        รวมจาํนวน …. แผน่ 

   แบบกรอกคะแนนท่ีกรอกรายละเอียด-ฝนรหสัแลว้   จาํนวน  ๑  แผน่ 
 
       ส่งงานกิจกรรมวนัท่ี…………………เดือน…………………………………………………………………พ.ศ.๒๕๕๕ 

        ส่งโดยวิธี      ส่งดว้ยตนเองท่ี สาํนกับริการการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

         ส่งทางไปรษณีย ์(ส่งกิจกรรมฉบบัจริง และเกบ็ฉบบัสาํเนาไวเ้พื่อตรวจสอบ) 
 
 

       ( กาํหนดการส่งกจิกรรมประจําชุดวชิา ภายในวนัที ่๑ พฤษภาคม -๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕   ) 
 


