กิจกรรมประจำชุดวิชำ ๑๐๒๐๒ กำรอ่ำนภำษำไทย
ภำคกำรศึกษำพิเศษ / ๒๕๖๓
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำนำ
การอ่านเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการแสวงหาความรู้และศิลปวิทยาการ ในปัจจุบันสื่อการ
อ่านที่ใช้เพื่อแสวงหาความรู้มีมากมาย ในการอ่านนักศึกษามีทักษะเพียงอ่านเป็นอาจจะไม่พอ แต่ยังต้อง
อ่านเก่ง เพื่อได้รับความรู้จากการอ่านอย่างเต็มที่ รวมถึงรู้จักคิด แยกแยะ วิพากษ์วิจารณ์ และเลือกสื่อที่
นามาใช้อ่านได้อย่างมีประโยชน์ เพื่อนาความรู้มาใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ สาระ
ความรู้ในชุดวิชาการอ่านภาษาไทยนาเสนอสาระที่เป็นหลักการการอ่านและเทคนิควิธีการอ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งหมายให้นักศึกษานาความรู้ไปใช้ในการอ่านสถานการณ์ต่าง ๆ
ส าหรั บ กิ จ กรรมประจ าชุ ด วิ ช าการอ่ า นภาษาไทยนี้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประชุ ม
International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES) ณ ประเทศญี่ ปุ่ น
โดยกาหนดกิจกรรมประจาชุดวิชาที่ช่วยให้นักศึกษาได้ประเมินผลได้ด้วยตนเองในระหว่างเรียน
การประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการอ่านของนักศึกษา
๒.เพื่อพัฒ นาทักษะการคิด และความเข้าใจในการใช้ถ้อยคาภาษาเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการอ่านภาษาไทยหวังว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการ
ทากิจ กรรมประจ าชุดวิช าฯ และมีโอกาสสอบผ่ านปลายภาคได้ ตามวัต ถุประสงค์ทุ กประการ รวมทั้ งได้
แนวความคิดและแนวทางในการพั ฒ นาเสริม สร้างการอ่านเพื่อการสื่ อ สารให้ สั มฤทธิ์ผ ลในชีวิตและการ
ประกอบกิจการงานตามวัตถุประสงค์สืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการอ่านภาษาไทย
พฤศจิกายน 2563
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๑. การประเมินผล
เกณฑ์กำรให้คะแนนกิจกรรม พิจารณาจากคาตอบที่ตรงประเด็นคาถาม ครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม มีความถูกต้องชัดเจน เขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่าย สะอาดและประณีต ไม่
คัดลอกคาตอบของคนอื่น และแสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการทากิจกรรม
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็
ได้ นักศึกษาตัดสินใจจากการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ นักศึกษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น ๒ ส่วน ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ ๘๐ และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ ๒๐
คะแนนกิจกรรมนี้จะนาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม ถ้านักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมใน
การสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ ๒ นักศึกษำไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียวในการประเมินผลปลายภาค ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการ
นาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ ๑ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๘ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๗๐ ข้อ
(คิดเป็น ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๔๖.๖๗ คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค ๑๘ + ๔๖.๖๗ เท่ากับ ๖๔.๖๗ คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๕๘.๓๓ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษา
ได้คะแนน ๖๔.๖๗ คะแนน
ตัวอย่ำงที่ ๒ นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม ๑๓ คะแนน และทาข้อสอบได้ ๙๒ ข้อ
(คิดเป็น ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖ เท่ากับ ๖๑.๓๓ คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค ๑๓ + ๖๑.๓๓ เท่ากับ ๗๔.๓๓ คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว จะได้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓ เท่ากับ ๗๖.๖๗ คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้
๗๖.๖๗ คะแนน
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๓. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
๑. กรอกข้ อมูล และระบายรหั ส ประจาตั ว นักศึ กษา รหั ส ชุด วิช า รหั ส จังหวัด ที่ นัก ศึกษามี
ภูมิลาเนาอยู่ ให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอก
คะแนน ระมัดระวังอย่าทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาด หรือยับ ถ้าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญหาย
ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงส่งไปพร้อมกับกิจกรรม ไม่ต้องถ่ายเอกสารใหม่ เพราะเครื่องบันทึกคะแนนไม่
สามารถอ่านคะแนนจากกระดาษที่ถ่ายสาเนาเอกสาร
๒. ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้
๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐาน กรณีเกิดสูญหาย
๓. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ ๑ สิงหำคม-๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔
๔. ใช้หน้าปกกิจกรรม ที่จัดพิมพ์ไว้ท้ายกิจกรรม นามาเย็บรวมกับเอกสารที่เขียนตอบกิจกรรม
ให้เย็บมุมรวมเป็นฉบับ ห้ามใช้ปกพลาสติก รวมทั้งใส่แกนสันพลาสติก ซึ่งทาให้เอกสารมีน้าหนักมาก
จนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ
๕. ส่งกิจกรรมพร้อมแบบกรอกคะแนน ควรตรวจสอบว่าส่งถูกชุดวิชา ไม่เย็บปกสลับกับชุด
วิชาอื่น นาส่งด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา อาคารบริภัณฑ์ มสธ. หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ส่ง

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
(กิจกรรมประจำชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มสธ.)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายสาเนาเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน
๗. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข
0-2504-7625 ,0-2504-7623 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร
0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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๓.เนื้อหำกิจกรรม
กิจกรรมประจำชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย มี ๒ ข้อ ให้ทำทุกข้อ
อ่านบทคัดสรรต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑ และ ข้อ ๒
น้ำตำลเป็นอำหำรที่ให้คำร์โบไฮเดรตชนิดโมเลกุลไม่ซับซ้อน จัดเป็นอำหำรให้พลังงำนชนิดว่ำง
เปล่ำ คือ ให้ พลั งงำนแต่ไม่มีคุณ ค่ำทำงโภชนำกำร โดยน้ำตำล 1 กรัม ให้ พลั งงำน 4 แคลอรี่ ดังนั น
น้ำตำล 1 ช้อนชำ จะให้พลังงำนประมำณ 15 แคลอรี่ องค์กำรอนำมัยโลกแนะน้ำว่ำ แต่ ละวันควรใช้
น้ำตำลในกำรปรุงแต่งรสชำติอำหำรไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมำณพลังงำนทังหมด ดังนันเพื่อสุขภำพที่ดี
เด็กเล็กจึงไม่ควรรับประทำนน้ำตำลเกินวันละ 4 ช้อนชำ หรือ 16 กรัม ส่วนผู้ใหญ่ไม่ควรรับประทำนเกิน
วันละ 6 ช้อนชำ หรือ 24 กรัม แต่จำกข้อมูลพบว่ำในปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตำลเฉลี่ยประมำณ 23
ช้อนชำ หรือ 92 กรัม ซึ่งมีปริมำณเกือบหนึ่งขีดในแต่ละวัน และถือเป็นปริมำณที่มำกเกินกว่ำที่แนะน้ำ
ถึงเกือบ 4 เท่ำ
น้ ำตำลแบ่ งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ประเภทแรกเรียกว่ำ น้ำตำลโมเลกุล เดี่ยวได้แก่น้ำตำล
กลูโคส เป็นน้ำตำลมีควำมหวำนน้อยกว่ำน้ำตำลทรำยประมำณร้อยละ 40 แต่ดูดซึมได้เร็ว กำแล็กโทส
เป็นน้ำตำลที่มำจำกนม และฟรุกโทสเป็นน้ำตำลที่อยู่ในผลไม้สุก มีควำมหวำนมำกกว่ำน้ำตำลทรำยถึง
1.4 เท่ำ ประเภทที่สองคือ น้ำตำลโมเลกุลคู่ ได้แก่ น้ำตำลมอลโทส เป็นกำรรวมตัวกันของน้ำตำลกลูโคส
กับน้ำตำลกลูโคส พบในข้ำวมอลต์ (malt) ที่เกิดขึนระหว่ำงกำรงอกของเมล็ดธัญพืช แล็กโทสเป็นกำร
รวมตัวของน้ำตำลกลูโคสกับกำแล็กโทส พบในนมและผลิตภัณฑ์ที่ท้ำจำกนม และซูโครส เป็นกำรรวมตัว
ของน้ำตำลกลูโคสกับฟรุกโทส น้ำตำลประเภทนีพบในน้ำตำลทรำยหรือน้ำตำลอ้อย
น้ำตำลเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอำหำรที่ ให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย อย่ำงไรก็ดีโดยทั่วไปไม่ควรบริโภค
น้ำตำลเพื่อเป็น แหล่ งพลั งงำนหลักของร่ำงกำย เพรำะถือ เป็นพลั งงำนที่ ด้อยคุณ ค่ำ ในวันหนึ่งๆ เรำ
รับประทำนอำหำรเข้ำไปหลำกหลำยประเภท ทัง แป้ง โปรตีน ไขมัน ซึ่งแล้วแต่เป็นอำหำรที่ให้พ ลังงำน
สูงทังสิน ดังนัน กำรบริโภคน้ำตำลมำก ไม่ว่ำจะมำจำกเครื่องดื่ม โดยเฉพำะน้ำอัดลม กำแฟปั่น กำแฟ
เย็น ฯลฯ ขนมหวำน หรือ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ใช้ น้ำตำลเป็นตัวถนอมอำหำร ล้วนส่งผลเสีย ต่อสุขภำพ
หลำยประกำร เช่น ท้ำให้ฟันผุ และกำรบริโภคน้ำ ตำลปริมำณสูงเป็นประจ้ำน้ำไปสู่กำรเพิ่มของน้ำหนัก
ตัว และอ้วนในที่สุด
ที่กล่ำวมำเป็นเพียงผลกระทบบำงส่วนของกำรกินน้ำตำลมำกเกินควำมจ้ำ เป็น โทขของกำรกิน
น้ำตำลยังมีอีกหลำยประกำร อำทิ เมื่อเรำกินน้ำตำลเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว น้ำตำลส่วนเกินจะถูกเก็บไว้เป็น
พลังงำนที่เก็บสะสมในร่ำงกำยในรูปของไขมัน ท้ำให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักเกิน และน้ำตำลเหล่ำนันยัง
ไปจับกับคอลลำเจน (ไกลเคชั่น) ลดควำมยืดหยุ่น ท้ำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น และมีรำยงำนทำงวิทยำศำสตร์
ว่ำน้ำตำลที่สะสมไว้ในร่ำงกำยยังเป็นแหล่งอำหำรของเซลล์มะเร็ง ที่ช่วยท้ำให้เซลล์มะเร็งขยำยตัวเร็ว
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ยิ่งขึน ส้ำหรับคนที่ชอบอำหำรรสหวำน รวมถึงชอบบริโภคของหวำนมำกอำจเป็นส่วนหนึ่งที่ ท้ำให้เลือดมี
ธำตุแคลเซีย มสูงขึนแต่ระดับ ฟอสฟอรัส ลดลง ซึ่งอำจไปตกตะกอนสร้ำงปัญ หำนิ่วในไต และเมื่อกิน
น้ำตำลเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วร่ำงกำยต้องสร้ำงกระบวนกำรเผำผลำญน้ำตำล ซึ่งเป็นกระบวนกำรเร่งให้เกิด
อนุมูลอิสระในร่ำงกำย และเป็นตัวเร่งให้เกิดทังโรคหัวใจและมะเร็ง
เมื่อกำรบริโภคน้ำตำลไม่ส่ งผลดีต่อสุ ขภำพ แต่น้ำตำลกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริโภคใน
ชีวิตประจ้ำวัน ไปแล้ว กำรปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมบริโภคจึงเป็นสิ่ งจ้ำเป็ น โดยอำจเริ่มจำกเปลี่ ยนไป
บริโภคอำหำรอื่นที่เป็นธรรมชำติและเป็นประโยชน์มำกกว่ำน้ำตำล ทังนีก็เพื่อให้ร่ำงกำยได้มีกำรปรับตัว
ก่อน จำกนันจึงเริ่มลดปริมำณน้ำตำลทุกชนิดในอำหำร ไม่ว่ำจะเป็นน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยแดง
น้ำเชื่อม และน้ำผึง หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีน้ำตำลมำก เช่น ลูกอม น้ำอัดลม ขนมเค้ก คุกกี
ขนมหวำนทุกชนิด ฯลฯ อ่ำนฉลำกก่อนกิน เพื่อรู้ปริมำณน้ำตำล ทังนีในวันหนึ่งๆ เรำไม่ควรเกินน้ำตำล
เกินวันละ 6 ช้อนชำ หรือ 24 กรัม ลดอำหำรประเภทแป้งหรือคำร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ำย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งมือเย็น และสุดท้ำยคือสร้ำงนิสัยกำรกินผลไม้แทนขนมหวำนหลังมืออำหำร
ข้อ ๑ ตั้งชื่อบทคัดสรร และสรุปสาระสาคัญของเรื่องให้มีความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด โดย
เขียนด้วยลายมือตัวเอง (๑๐ คะแนน)
ข้อ ๒ ในย่อหน้าที่ 3 ของบทคัดสรร กล่าวถึง "ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้าตาลเป็นตัวถนอม
อาหาร" ให้นักศึกษาหาข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ แล้วอธิบายว่า "ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้าตาลเป็น
ตัวถนอมอาหาร" คืออะไร (อธิบายไม่น้อยกว่า ๕ บรรทัด) และยกตัวอย่า งผลิตภัณ ฑ์อาหารที่ใช้
น้าตาลเป็นตัวถนอมอาหารมา ๕ ตัวอย่าง (๑๐ คะแนน)
คำแนะนำ นักศึกษาจะเขียนตามที่กาหนดได้อย่างดี โดยวางแผนการเขียนว่าจะเขียนอะไร มี
ประเด็นเนื้อหาและลาดับความอย่างไร (เรียกว่า “วางโครงเรื่อง”) ใช้ภ าษาเขียนตามที่ต้องการ เมื่อ
เขียนแล้วเสร็จ ควรอ่านทบทวนหลายครั้ง (ควรอ่านออกเสียง)และ แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ คัดลอก
เรื่องใหม่ ให้เป็นลายมือที่เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย สะอาดตา
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑ สื่ อ สารเรื่ อ งราวชั ด เจน อ่ า นได้ เข้ า ใจ และตอบตรงตามค าถามที่ ก าหนดไว้ (๖
คะแนน)
๒. ภาษาที่ใช้เหมาะสม สะกดการันต์ถูกต้อง (๓ คะแนน)
๓. ลายมือที่เขียนอ่านได้ชัดเจน สะอาดเรียบร้อย (๑ คะแนน)
หมำยเหตุ ข้อแนะนำเพิ่มเติม
๑. นักศึกษาควรทากิจกรรมครบทั้ง ๒ ข้อ ถ้าทาเพียงข้อเดียว จะได้คะแนนไม่เพียงพอ ต้องใช้
คะแนนสอบไล่เพียงอย่างเดียว
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๒. ตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ครบทุกแผ่น และไม่ใช้ปกผิดชุดวิชำ เช่น ใช้ปกชุดวิชาอื่นมาเย็บ
รวมกับกิจกรรมชุดวิชาการอ่านภาษาไทย เป็นต้น
๓. ใช้ ปกกิ จ กรรมที่ จั ด ท ำให้ ไม่ควรพิ มพ์ป กใหม่โดยใช้กระดาษหนา หรือใช้ปกพลาสติ ก
เพิ่มเติม ที่ต้องใช้ที่เสียบสันเอกสาร ทาให้มีน้าหนักมาก ต้อ งเสียค่าส่งไปรษณีย์เพิ่ม เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
๔. ให้ทากิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ลอกกิจกรรมของนักศึกษำคนอื่นๆ (จะถูกปรับตกทั้งสองฝ่าย)

นักศึกษาควรตั้งใจทากิจกรรม เพราะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนและความคิด
สร้างสรรค์ โดยที่ผลงานกิจกรรม จะสื่อสารด้วยผลงานการเขียน ลายมือที่อ่านง่าย เขียน
คาตอบตรงประเด็น มีความชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้รับตอบแทนคือ นักศึกษาย่อมได้คะแนน
สูง และมีส่วนทาให้สอบผ่านตามที่มุ่งหวัง
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กิจกรรมประจำชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย (๑๐๒๐๒)
ภำคกำรศึกษำพิเศษ / ๒๕๖๓

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………..…………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมแล้ว มีเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คือ
 งานกิจกรรมที่ทาส่ง ( นับรวมปก ๑ แผ่น)
รวมจานวน …. แผ่น
 แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียด-ฝนรหัสแล้ว
จานวน ๑ แผ่น
ส่งงานกิจกรรมวันที่…………………เดือน…………………………………………………พ.ศ…………
ส่งโดยวิธี  ส่งด้วยตนเองที่ สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งกิจกรรมฉบับจริง และเก็บฉบับสาเนาไว้เพื่อตรวจสอบ)

