กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ 10111 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่ อสำร
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิ จกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยน
และนัก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก าหนดให้ โ ดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาคการ
ศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ขอให้นักศึ กษาทุ กท่ านประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวิต และการทางาน
สื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกิ จกรรมจะพิ จารณาจากการตอบที่ ต รงประเด็น ค าถาม การครอบคลุ ม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึ กษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึ กษาอาจเลื อกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึ ก ษาท ากิ จกรรม มหาวิท ยาลัยจะแบ่ งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษำที่มิได้ ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่ จะส่ งกิจกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่ อมไม่ ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับ เดี ย วกัน นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ท ากิ จกรรมมี ค ะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนัก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์ สู งสุ ด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึ กษาเพี ยงอย่างเดี ยวมาเปรี ยบเที ยบกับการคิ ด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิ จกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่ มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบ
ให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั ว อย่ ำงที่ 1 นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนกิ จ กรรม 18 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 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 ยว นัก ศึกษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั ว อย่ ำงที่ 2 นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนกิ จ กรรม 13 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 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 ยว นัก ศึ กษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อ
สู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้ แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร
เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ ต้องลอกใหม่ และสาเนา
กิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ ปกที่แนบมำนี้
6. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การ
การศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์ บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุ ดวิชำ 10111 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่ อสำร สำขำวิชำศิลปศำสตร์ )
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ ต้องจัดทำขึน้ ใหม่
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623
และ 0-2504-7626 หรื อ โทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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หน้ ำว่ ำง

5
ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………..
่ ……………………………………………………
ที่อยู…
……………………………………………………………
โทรศัพท์ ……..…………………………………………..
E-mail (ถ้ามี)……………………………………………..
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่ งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่ งที่ส่งมาในซอง มีดงั นี้
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิประจาชุ ดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (รวมปก)
(หน้าที่ 5-10)
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ไปรษณี ยบัตรที่เขียนที่อยูแ่ ละจ่าหน้าถึงตนเอง
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด

ลงชื่อ……………………………………
(…………………………………)
วันที่……..เดือน……………พ.ศ………

จานวน 6 หน้า
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 แผ่น
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3. เนื้อหากิจกรรม
ให้ นักศึกษำทำกิจกรรมต่ อไปนี้ ทั้ง 3 ข้ อ เป็ นภำษำอังกฤษ
กิจกรรมข้ อที่ 1 (7 คะแนน)
Write 6 grammatically correct sentences describing a piece of Thai handicraft.
ให้นกั ศึกษาเขียนประโยคภำษำอังกฤษทีส่ มบูรณ์ 6 ประโยคเพื่ออธิ บายหัตถกรรมไทย จานวน 1 ชิ้น
นักศึกษาอาจศึกษาแนวทางการทากิจกรรมนี้จากหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2
เกณฑ์การให้คะแนน
รู ปภาพ 1 คะแนน/ ประโยคละ 1 คะแนน
หากนักศึกษาคัดลอกข้ อความของผู้อื่นมาจะไม่ ตรวจ

ติดรู ปงำนหัตถกรรมไทย
(1 คะแนน )

สิ่ งของนี้คืออะไร

1____________________________________________________________________

ใช้ทาอะไร

2____________________________________________________________________

รู ปลักษณ์

3____________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________

ผลิตที่ไหน

5____________________________________________________________________

ราคาเท่าใด

6____________________________________________________________________
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กิจกรรมข้ อที่ 2 (5 คะแนน)
Fill in each blank with the most appropriate word to make a complete sentence. The first letter is given as a
clue and one blank represents one letter. The words must be spelled correctly.
ให้นกั ศึกษาเติมคาที่เหมาะสมที่สุดลงในช่องว่างเพื่อให้เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้ระบุอกั ษรตัวแรกไว้ให้
และ 1 ช่องเท่ากับ 1 ตัวอักษร “โดยจะต้องสะกดคาให้ถูกต้องด้วย”
1. They always do l ___ ___ ___ ___ ___ ___ once a week to clean dirty clothes.
2. We study at Sukhothai Thammathirat Open University via d ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ education.
3. Jake is my sister’s son, so he is my n ___ ___ ___ ___ ___.
4. A h ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ is a pain in your head.
5. Let’s c ___ ___ ___ ___ ___ the subject to another matter.
6. Sukhothai is o ___ ___ ___ ___ than Ayutthaya.
7. I look f ___ ___ ___ ___ ___ ___ to hearing from you soon.
8. My f ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ pastime is going to the movies.
9. A person from Germany would be referred to as a G ___ ___ ___ ___ ___.
10. We are getting married in November, so we’d like to invite you to our w ___ ___ ___ ___ ___ ___.

กิจกรรมข้อที่ 3 หน้าถัดไป
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กิจกรรมข้ อที่ 3 (8 คะแนน)
Describe your appearance and character according to the instructions.
(You may study unit 7 section 7.1 for guidelines.)
ให้นกั ศึกษาอธิบายลักษณะรู ปร่ ำง หน้ ำตำ และนิสัยของตนเองโดยทาตามคาแนะนา
(นักศึกษาอาจศึกษาแนวทางในการทากิจกรรมนี้ จากหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1)
A. Put your photo in this space. ติดภาพถ่ายของนักศึกษาในช่องว่าง

B. Describe yourself according to the guidelines in unit 7 by completing the following. The sentences must
be grammatically correct. Spelling counts. NO MORE THAN THREE WORDS IN EACH BLANK.
บรรยายลักษณะรู ปร่ ำง หน้ ำตำ และนิสัยของตนเองตามแนวทางที่กาหนด (ห้ ำมเติมคำมำกกว่ำ 3 คำในแต่ ละข้ อ)
ทั้งนีต้ ้ องใช้ คำให้ ถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์ และ สะกดถูกต้ อง
1. face (หน้าตา) My face is ___________________.
2. eyes (ดวงตา) My eyes are __________________ and __________________.
3. hair (ผม) My hair is _________________ and _________________.
4. build (รู ปร่ าง) I am ______________________________________.
5. height (ความสู ง) I am ______________________________________.
6. skin (สี ผวิ ) I am ________________________.
7. look (ลักษณะท่าทาง) I am ______________________________________.
8. character (นิสัยใจคอ) I am ______________________________________.
******************************************************************************

