
 
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ  10171  กำรใช้ภำษำองักฤษ 

     ภำคกำรศึกษำที ่   2/2565 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบ 
การประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 

  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ 
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 

 3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึง 
      ของเอกสารการสอน 
 4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาคการ 
ศึกษา และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า 
กิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชุดวชิาการใชภ้าษาองักฤษ ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

                 คณะกรรมการบริหาร 
              ชุดวชิาการใชภ้าษาองักฤษ 
                     พฤศจิกายน  2565 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ 
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษำทีม่ิได้ส่งกจิกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพือ่
เป็นคะแนนกจิกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช ้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะ 
มีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้
70 x 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้   
(คิดเป็น  92 x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  
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  
โดยโทรศัพท์ติดตอ่ส านักบริการการศึกษา 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 

 

 
 
 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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

 

 
กิจกรรมประจ าชุดวชิา 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

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

   โทรศพัท ์……..………………………………………….. 
   E-mail (ถา้มี)…………………………………………….. 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแลว้ ส่ิงท่ีส่งมาในซอง มีดงัน้ี 

        กิจกรรมภาคปฏิบติัประจ าชุดวชิาการใชภ้าษาองักฤษ (รวมปก)  จ านวน    4  หนา้ 
          (หนา้ท่ี 5-8 ) 
          ไปรษณียบตัรท่ีเขียนท่ีอยูแ่ละจ่าหนา้ถึงตนเอง     จ านวน   1 แผน่ 

ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติั 
               จากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
     ลงช่ือ…………………………………… 
              (…………………………………) 
               วนัท่ี……..เดือน……………พ.ศ……… 
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  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมต่อไปน้ี  ทั้ง 3 ส่วน เป็นภาษาองักฤษ  โดยเขียนด้วยลำยมือที่อ่ำนง่ำย 
และให้เขียนตอบในเนือ้ทีท่ีก่ ำหนดให้ในแบบกจิกรรมนี้ 
กจิกรรมส่วนที ่1 
ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความในกรอบดา้นล่างน้ี และน าขอ้มูลท่ีอ่านมาใชเ้ขียนประโยคค าถามและค าตอบเก่ียวกบั
รายละเอียดการเดินทางตามขอ้ความท่ีไดอ่้านมาแลว้ นกัศึกษาอาจศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนชุด
วชิา หน่วยท่ี 5: Going Places (6 คะแนน) 
  

TAT Bangkok sponsors you to join our Exclusive one-day cultural tour: 
Traditional Thai Culture & Customs along the Chao Phraya River 
* Receive an educational certificate in Thai Culture 
* For a limited time, this trip is free, no cost to qualified teachers 
* We are looking for 40 teachers (no more than two per school) for this wonderful opportunity. 
 
Tour starts from 09.00 am – 10.00 pm. 
Coach will pick up and drop off at TAT office on Petchaburi Rd. 

 
This includes: 
* a two-hour journey on the extravagant Chao Phraya Princess Cruise 
* 3 meals: breakfast, lunch, and buffet dinner on the cruise 
* Visit Koh Kred Island to learn about Thai-Peguian (Mon) ways of living 
* Visit a pottery factory and Thai traditional dessert factory 
* Sightseeing of historical places, temples, and people living along the river 
 
Please fill out the online registration form in order to reserve your seat here!!! 
>> http://www.jotform.com/form/1103304412 
You will be contacted by our staff for confirmation. 
 
For more information about the tour, please contact K.Suthep or K.Tahn at 081-635-3755               
Tourism Authority of Thailand 
TAT Call Center 1672 

 
(Adapted from:  “TAT Bangkok sponsors you to join our Exclusive one day cultural tour” Retrieved from  
http://forum.thailandtourtravel.com/viewtopic.php?f=35&t=1193&start=0#p2778  on January 11, 2011)  

3. เน้ือหากิจกรรม 
 

http://www.jotform.com/form/1103304412
http://forum.thailandtourtravel.com/viewtopic.php?f=35&t=1193&start=0#p2778
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Your questions and answers: 
1. Q: ____________________________________________________ 
    A: ____________________________________________________ 
2. Q: ____________________________________________________ 
    A: ____________________________________________________ 
 3.Q: ____________________________________________________ 
    A: ____________________________________________________ 
  
 กจิกรรมส่วนที ่2 
2.1 สมมติวา่นกัศึกษาก าลงัสนทนากบันกัท่องเท่ียวผูห้น่ึงท่ีพบตามทอ้งถนน  ให้เติมบทสนทนาต่อไปน้ีให้
สมบูรณ์โดยใชข้อ้ความภาษาไทยท่ีใหไ้วเ้ป็นแนวทาง (2 คะแนน) 
Tourist:  Excuse me, where is the Emporium Department Store? 

You:  (1)______________________________________________ 
       ตอบว่าอยูบ่นถนนสุขมุวิท ข้ึนรถไฟฟ้า (skytrain) ไปลงท่ีสถานีพร้อมพงศ ์

Tourist:  Thank you. 
You:  (2)______________________________________________ 
       ตอบว่าไม่เป็นไร 

2.2 ใหน้กัศึกษาเติมบทสนทนาระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยช์าวองักฤษช่ือ Trevor โดยใชข้อ้ความภาษาไทยท่ีให้
ไวเ้ป็นแนวทาง (5 คะแนน) 
You:    (1)______________________________________________ 
    ขอร้องให้ Trevor สอนภาษาองักฤษสปัดาห์ละสองคร้ัง ถา้มีเวลา 

Trevor:    Yes, I’d be glad to.  What days would you like to study? 
You:    (2)______________________________________________ 
    ถามวา่จะเป็นไปไดไ้หมท่ีจะเรียนเยน็วนัศุกร์และเสาร์ เวลาหกโมงคร่ึง 
Trevor:    Yes, that would be fine. 
You:    (3)______________________________________________ 
    ถามวา่จะรังเกียจไหมถา้จะพาเพื่อนมาเรียนดว้ยอีกคนหน่ึง 
Trevor:    No, not at all.  I’d be glad to teach you both. 
You:    (4)______________________________________________ 
    ขอร้องให้เร่ิมเรียนเดือนหนา้ 
Trevor:    Sure.  Let’s start on the first Friday.  
You:    (5)______________________________________________ 
    พดูวา่ ขอบคุณมาก 
Trevor:  Not at all.  I’m glad to do it. 
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กจิกรรมส่วนที ่3 
ใหน้กัศึกษาเขียนขอ้ความเหล่าน้ีเป็นภาษาองักฤษ โดยศึกษาจากหน่วยต่างๆท่ีระบุในวงเล็บ (7 คะแนน) 

1.  อาหารเยน็ม้ือน้ีวเิศษมาก   ________________________________ 
(การกล่าวชมเชยโดยทัว่ไป หน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.1) 

 
2. ขอบคุณส าหรับทุกส่ิงท่ีท่านไดท้  าใหพ้วกเรา _______________________________ 

(การแสดงความขอบคุณ หน่วยท่ี 11 ตอนท่ี 11.1) 
 

3. ฉนัไม่อยากรบกวนคุณ   ___________________________________ 
(การแสดงความเกรงใจ หน่วยท่ี 12 ตอนท่ี 12.1) 

 
4. คุณตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก  ___________________________________ 

(การเตือน หน่วยท่ี 12 ตอนท่ี 12.1) 
 

5. ฉนัตอ้งการส่งจดหมายลงทะเบียนฉบบัน้ี    ___________________________________ 
(การติดต่อท่ีท าการไปรษณีย ์หน่วยท่ี 13 ตอนท่ี 13.1) 

 
6. ฉนัตอ้งการระบุปัญหาส าคญับางประการ     ___________________________________ 

(การระบุช้ีบ่งและอธิบายขยายความ หน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.1) 
 

7. ขอร้องอะไรอยา่งไดไ้หม    ___________________________________ 
(นานาทรรศนะ หน่วยท่ี 15 ตอนท่ี 15.3) 
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวชิำระดับปริญญำตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึง
ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน  10171 ชื่อชุดวิชา การใช้ภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบ   
   กับแนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 Hello and Goodbye   
หน่วยที่  2 Would You Please?   
หน่วยที่  3 Have You  Ever Been Abroad?   
หน่วยที่  4 Can I Help You?   
หน่วยที่  5 Going Places   
หน่วยที่  6 I couldn’t agree more   
หน่วยที่  7 Are we allowed to?   
หน่วยที่  8 It was very interesting     
หน่วยที่  9 This is very nice   
หน่วยที่ 10 What the matter?   
หน่วยที่ 11 I  really appreciate it   
หน่วยที่ 12 I’m very sorry to hear that   
หน่วยที่ 13 I have an appointment   
หน่วยที่ 14 Let me illustrate   
หน่วยที่ 15 Have you heard the news?   

 
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชา

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 


