กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10173 กำรเขียนภำษำอังกฤษ
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบ
การประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการ
ศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทา
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะนาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียวในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับ
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 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 และทาข้อสอบได้ 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
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2. กำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำ
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย
โดยไม่ต้องลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 มีนำคม-30 เมษำยน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมำนี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10173 กำรเขียนภำษำอังกฤษ สำขำวิชำศิลปศำสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้
เอกสารที่จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่
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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หน้ำว่ำง
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ …………………………………………………………………
……………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………
e-mail (ถ้ามี)…………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………
(……………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
ศึกษำเอกสำรกำรสอนทั้ง 15 หน่วย อย่ำงน้อยที่สุดอย่ำงคร่ำวๆ เพื่อให้ทรำบขอบเขตและ
ประเด็นสำคัญของเนื้อหำและกิจกรรม
จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุด โดยวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้ำคำตอบที่นักศึกษำเลือก (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
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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
c. Since there is a shortage of water

b. As it was very hot
d. Because it was exciting

20. The shop ____________ yesterday belongs to my best friend.
a. destroyed
b. destroying
c. destroys

d. was destroyed
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุด
วิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปใน
ภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
ชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชำที่ประเมิน 10173 ชื่อชุดวิชำ กำรเขียนภำษำอังกฤษ
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รำยกำรประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
13. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้
14. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
หน่วยที่ 1 Beginning with the Foundation
หน่วยที่ 2 Organizing Simple and Compound Sentences
หน่วยที่ 3 Organizing Complex Sentences: Adjective Clauses
หน่วยที่ 4 Organizing Complex Sentences: Adverb Clauses
หน่วยที่ 5 Reducing and Expanding Sentences
หน่วยที่ 6 Choosing The Right Words
หน่วยที่ 7 Writing For Special Occasions
หน่วยที่ 8 Effective Paragraph Writing
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