
 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ  10111  ภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร 

ภำคกำรศึกษำที ่2/2565 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ 

ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบการ 
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้ผูเ้รียน
และนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 

 3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย 
     หน่ึงของเอกสารการสอน 
 4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาคการ 
ศึกษา และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า 
กิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 10111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
                 คณะกรรมการบริหาร 
         ชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
                     พฤศจิกายน 2565 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ   
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ 
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษำที่มิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกจิกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่ง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช ้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบ
ใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่ำงที่   1  นัก ศึกษาได้คะแนน กิจกรรม   18  คะแนน   และท าข้อสอบได้   70  ข้อ  
(คิดเป็น  70 x  0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้
70 x  0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่   2  นัก ศึกษาได้คะแนน กิจกรรม   13  คะแนน   และท าข้อสอบได้   92  ข้อ   
(คิดเป็น  92 x  0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได ้  
92 x  0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 

1.  การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่
ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    15 มีนาคม-30 เมษายน  2566 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมานี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา 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 

 

 
 
 
 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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หน้ำว่ำง 
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ปกกิจกรรม 

 
กิจกรรมประจ าชุดวชิา 

10111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

 
ช่ือนกัศึกษา……………………………………………… 
รหสัประจ าตวันกัศึกษา………………………………….. 
ท่ีอยู…่…………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 โทรศพัท ์……..………………………………………….. 
  E-mail (ถา้มี)…………………………………………….. 
  ขา้พเจา้ไดต้รวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแลว้ ส่ิงท่ีส่งมาในซอง มีดงัน้ี 
     กิจกรรมภาคปฏิบติัประจ าชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (รวมปก)  จ านวน  6 หนา้ 
    (หนา้ท่ี 5-10) 
  ไปรษณียบตัรท่ีเขียนท่ีอยูแ่ละจ่าหนา้ถึงตนเอง      จ านวน   1 แผน่ 
  ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
                
 
 
     ลงช่ือ…………………………………… 
              (…………………………………) 
               วนัท่ี……..เดือน……………พ.ศ……… 
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 ให้นักศึกษำท ำกจิกรรมต่อไปนี ้ ทั้ง 3 ข้อ เป็นภำษำองักฤษ   
กจิกรรมข้อที ่1 (7 คะแนน)    

 Write 6 grammatically correct sentences describing a piece of Thai handicraft.  
 ใหน้กัศึกษาเขียนประโยคภำษำองักฤษทีส่มบูรณ์ 6 ประโยคเพื่ออธิบายหตัถกรรมไทย จ านวน 1 ช้ิน 
 นกัศึกษาอาจศึกษาแนวทางการท ากิจกรรมน้ีจากหน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.2 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
รูปภาพ 1 คะแนน/ ประโยคละ 1 คะแนน  
หากนักศึกษาคัดลอกข้อความของผู้ อ่ืนมาจะไม่ตรวจ   

  
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

ส่ิงของน้ีคืออะไร 1____________________________________________________________________ 

ใชท้  าอะไร 2____________________________________________________________________ 

รูปลกัษณ์ 3____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

ผลิตท่ีไหน 4____________________________________________________________________ 

ราคาเท่าใด  5____________________________________________________________________ 
กิจกรรมขอ้ท่ี 2 หนา้ถดัไป 

 
 

ติดรูปงำนหัตถกรรมไทย 
(1 คะแนน ) 

 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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กจิกรรมข้อที ่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. 
ใหน้กัศึกษาเติมค าท่ีเหมาะสมท่ีสุดลงในช่องวา่งเพื่อให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์  ทั้งน้ี ไดร้ะบุอกัษรตวัแรกไวใ้ห้
และ 1 ช่องเท่ากบั 1 ตวัอกัษร “โดยจะตอ้งสะกดค าใหถู้กตอ้งดว้ย” 
 

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 ___ ___ ___ ___ ___ ___. 
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กิจกรรมขอ้ท่ี 3 หนา้ถดัไป 

 

กจิกรรมข้อที ่3    (8 คะแนน) 
 

Describe your appearance and character according to the instructions. 
(You may study unit 7 section 7.1 for guidelines.) 
ใหน้กัศึกษาอธิบายลกัษณะรูปร่ำง หน้ำตำ และนิสัยของตนเองโดยท าตามค าแนะน า  
(นกัศึกษาอาจศึกษาแนวทางในการท ากิจกรรมน้ี จากหน่วยท่ี 7 ตอนท่ี 7.1) 
 
A.   Put your photo in this space.  ติดภาพถ่ายของนกัศึกษาในช่องวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
       บรรยายลกัษณะรูปร่ำง หน้ำตำ และนิสัยของตนเองตามแนวทางท่ีก าหนด (ห้ำมเติมค ำมำกกว่ำ 3 ค ำในแต่ละข้อ) 
ทั้งนีต้้องใช้ค ำให้ถูกต้องตำมหลกัไวยำกรณ์ และ สะกดถูกต้อง 

1. face (หนา้ตา)  My face is ___________________.  
2. eyes (ดวงตา)  My eyes are __________________ and __________________. 
3. hair (ผม)   My hair is _________________ and _________________. 
4. build (รูปร่าง)  I am ______________________________________. 
5. height (ความสูง) I am ______________________________________. 
6. skin (สีผวิ) I am ________________________. 
7. look (ลกัษณะท่าทาง) I am ______________________________________. 
8. character (นิสัยใจคอ) I am ______________________________________. 

 
****************************************************************************** 
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้
ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
โปรดท ำเครื่องหมำย    หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้ครบทุกข้อ 
สถำนภำพผู้ตอบ  
1.     เพศ        ชาย     หญิง 
2. อายุ 

   ต่ ากว่า  30  ปี        30 – 35 ปี 
   36 – 40 ปี       41 – 45 ปี 
   46 – 50 ปี         51 ปี ขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท                  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………… 

 
4.  ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ   

  ใช้งานเป็นประจ า             ใช้งานเป็นครั้งคราว 
   ไม่ได้ใช้                             อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………  

 
5.ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของท่านโดยรวม 

   ดีมาก                           ดี 
             พอใช้                             อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………… 
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  ตอนที่ 2   ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมของชุดวิชา 

5  =  มากที่สุด     4  =  มาก     3  =  ปานกลาง     2  =  น้อย    1  =  น้อยท่ีสุด 

หน่วยการสอน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ด้ำนเนื้อหำ  ด้ำนกิจกรรมกำรเรียน 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

 หน่วยที่ 1   My Life           
 หน่วยที่ 2   Taking English Lessons           
 หน่วยที่ 3   Fun Times           
 หน่วยที่ 4   A Visit Outside Bangkok           
 หน่วยที่ 5   Facing the Challenge           
 หน่วยที่ 6   Nine to Five           
 หน่วยที่ 7  Taking Clients Out           
 หน่วยที่ 8  Keeping Up to Date           
 หน่วยที่ 9   Moving On           
 หน่วยที่ 10 Meeting the Challenge           
 หน่วยที่ 11 Out and About           
 หน่วยที่ 12 Sports Day           
 หน่วยที่ 13 Time to Relax           
 หน่วยที่ 14 A Trip Abroad           
 หน่วยที่ 15 Beating the Challenge           
ความพึงพอใจโดยรวม           

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


