กิจกรรมประจำชุดวิชำ 13321 กำรเขียนเพือ่ กำรสื่ อสำรธุรกิจ
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสื บไป

คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ
พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของ
ชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนา
ไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์
สู งสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67
คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมานี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้
เอกสารที่จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทาขึ้นใหม่
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626 และ0-2504-7628 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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หน้ ำว่ ำง

5

ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิ ชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ
คำชี้แจง 1. กิจกรรมประกอบด้วยคาถาม 2 ข้อใหญ่ (ข้อละ 10 คะแนน)
2. ให้นกั ศึกษาทากิจกรรมโดยเขียนลงกระดาษด้วยลายมือที่อ่านง่าย
3. เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากความถูกต้องสมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบของจดหมายสมัครงานและหนังสื อเชิญประชุม การเรี ยบเรี ยงเนื้อหา
การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
ข้อ 1 ให้นกั ศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดย
ไม่ตอ้ งแนบประวัติยอ่ ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในเนื้อความของ
จดหมายสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน/ฝึ กงาน ความสามารถ
พิเศษ บุคคลอ้างอิง ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อกลับ และอื่น ๆ ตาม
สมควร (10 คะแนน)
ข้อ 2 ให้นกั ศึกษาเขียนหนังสื อเชิญประชุมกรรมการบริ ษทั เพื่อแจ้งทราบ
ความก้าวหน้าในการดาเนินกิจการของบริ ษทั และเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรไป
ฝึ กอบรมกับบริ ษทั สานักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุมให้ครบถ้วนทุกวาระ ทั้งนี้กาหนดให้ใช้รูปแบบของหนังสื อเชิญ
ประชุม ที่รวมหนังสื อเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมไว้ในฉบับเดียวกัน
(10 คะแนน)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิน ฉบั บ นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิช าระดับปริญ ญาตรีของ
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิร าช ข้อมูล ที่ ได้ จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุ ดวิช าและ
กิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด
วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 13321 ชื่อชุดวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
หน่วยที่ 2 หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
หน่วยที่ 4 การเขียนหนังสือราชการ
หน่วยที่ 5 การเขียนบันทึกและรายงานสั้น
หน่วยที่ 6 การเขียนจดหมายธุรกิจ
หน่วยที่ 7 การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน
หน่วยที่ 8 การเขียนเอกสารการประชุม
หน่วยที่ 9 การเขียนแสดงไมตรีจิต
หน่วยที่ 10 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
หน่วยที่ 11 การเขียนคู่มือและวิธีปฏิบัติ
หน่วยที่ 12 การเขียนสารสนเทศย่อ
หน่วยที่ 13 การเขียนรายงานทางธุรกิจ
หน่วยที่ 14 การเขียนโครงการทางธุรกิจ
หน่วยที่ 15 การเขียนเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ …………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

