
 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ  10173  กำรเขียนภำษำอังกฤษ 

ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563 
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบ 
การประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ 
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 

 3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
      ของเอกสารการสอน 
 4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการ 
ศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า 
กิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

                 คณะกรรมการบริหาร 
              ชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 
                        พฤศจิกายน 2563 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุม
ประเด็นหลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท า 
ก็ได้  โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนน
กิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ง
กิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับ
นักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษา
จะได้ 70 x 0.83333  เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   
(คิดเป็น  92x 0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค   13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  
นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  
คะแนน 

 

1.  การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B ลง

ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญ

หาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร  
เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้องลอกใหม ่และ
ส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่  1 สิงหำคม-15 กันยำยน 2564 

5.    ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกที่แนบมำนี้ 
6.   ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
 
    ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกท่ีแนบ
มานี้   
7.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข  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  
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 10173 การเขียนภาษาองักฤษ   สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

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

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 

 
 ชื่อนักศึกษา………………………………………………………… 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
 
 ที่อยู…่………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
 โทรศัพท์  (ถ้ามี)  ……………………………………………………… 
 e-mail (ถ้าม)ี………………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
     ลงชื่อ……………………………… 
     (……………………………………)  
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 ศึกษำเอกสำรกำรสอนทั้ง 15 หน่วย อย่ำงน้อยที่สุดอย่ำงคร่ำวๆ เพื่อให้ทรำบขอบเขตและ
ประเด็นส ำคัญของเนื้อหำและกิจกรรม  
จงเลือกค ำตอบที่ดีที่สุด  โดยวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้ำค ำตอบท่ีนักศึกษำเลือก (20 คะแนน) 
1.  His father's support _________ him to finish his college education. 

a.  able                   b.  was able                 c.  enabled                d. ability 

2.  Dan was very impressed with the warmth and ___________  of his host family. 

a. sincere               b. sinceres                   c. sincerely                d. sincerity 

3.   This ring is ___________ than that one. 

a. expensive          b. so expensive            c. more expensive     d. much expensive 

4.  Jane worked very hard; __________, she got promoted to be a marketing team leader. 

a.  however            b. although                  c.  nevertheless        d.  consequently 

5.  Which of the following is NOT a complete sentence? 

a. What he wants to do is to play tennis. 

b. Has already finished the work. 

c. Could you tell me where you live? 

d. I will go when I  have finished my work. 

6.   Change the following sentence into a yes/no question. 

      Henry likes to help others. 

a. Is Henry like to help others? 

b. Do Henry likes to help others? 

c. Does Henry like to help others? 

d. Does Henry likes to help others? 

7.   My brother __________ to Chatuchak Weekend Market every weekend. 

a.  walks and drives  b.  walks and drive  c. walked and drove  d. walked and driving 

8.   Thomas has just bought _____________. 

a. a house green Spanish three-bedroom 

b. a green three-bedroom  Spanish house 

c. a Spanish three-bedroom green house 

d. a three-bedroom Spanish house green 

9.   Newspaper headlines are sometimes ambiguous; __________, they may be interpreted  

 in  two ways. 

a.  yet                           b. that is                        c. since                  d. otherwise 

 

10.  Here is the student __________ report was excellent. 

a. who                          b. whom                        c.  whose            d. that 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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11.  This is the place __________ I have worked for 30 years. 

a. where                       b. of which                   c.  at where          d.  that is 

12.  Many girls __________  have nothing to do in their free time love going shopping. 

a.  which                       b.  who                         c. whom               d.  whose  

13.  I doubt ____________ John will go to a movie with us tonight. 

a.  that                          b.  which                       c.  wherever         d.  when 

14. What is the function of the underlined noun clause in the given sentence? 

       My mother does not know how much money I spent. 

a.  subject complement    b. object complement    c.  direct object    d. indirect object 

15. My grandfather died when I was young.  I _________ that he had lived longer. 

a.  ask                             b. wish                        c.  arrange             d.  hope 

16. "When are you leaving for Japan?" asked Henry. 

       Henry asked _____________. 

a. when had I left for Japan                          b.  when I leave for Japan 

c. when am I leaving for Japan                     d.  when I was leaving for Japan 

17. If Sunisa _________ you, she would refuse that invitation. 

a. is                               b. be                         c.  were                    d.  to be 

18. Malisa is taking English writing  ____________ she can learn to write better. 

a. while                        b. so that                   c.  since                    d.  if 

19.  ____________, I turned on the air-conditioner. 

a.  Because it rained heavily                                       b. As it was very hot 

c.  Since there is a shortage of water                          d. Because it was exciting 

20.  The shop ____________ yesterday belongs to my best friend. 

a. destroyed                       b. destroying                  c.  destroys           d.  was destroyed 
 
 


