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สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

 
ค ำน ำ 

 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน 

4.  คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค 

การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานสืบไป 
 
 
               คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
                ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 

                   พฤศจิกายน 2563 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2 กรณ ี
 
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการ
สอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้   
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงท่ี  1นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค   
18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
70 x 0.83333  เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   
(คิดเป็น  92 x 0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค   
13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้   
92x 0.83333  เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

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

แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย  

ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะเครื่อง
อ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่
ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่   1 สิงหำคม-15 กันยำยน 2564 
5.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมำนี้ 
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
    ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกท่ีแนบมานี้   
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 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 

 
 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 
 

  ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………….. 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
 
 ท่ีอยู่………………………………………………………………………….… 
 ………………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท์  (ถ้าม)ี  ……………………………………………………………… 
 Email address (ถ้ามี)......................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงชื่อ……………………………………… 
            (………………………………………)  
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ให้นักศึกษาท ากิจกรรม 3 ส่วนต่อไปนี้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือท่ีอ่านง่าย 
ส่วนที่ 1 Vocabulary (6 คะแนน) 
เลือกค าศัพท์ท่ีถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเติมลงในช่องว่างแต่ละข้อให้สมบูรณ์ ค าศัพท์แต่ละค าใช้ตอบได้
เพียงคร้ังเดียว (นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 ก่อนท ากิจกรรมนี้) 
 

Business ethics           Goods    Globalization 
marketplace    profit    exports 

 
1. ___________________—matter of making decisions that affect others—play a 

major role in doing business nowadays. 
2. The difference between a product bought and then sold at a higher price is called 

__________.   
3. Products made or grown domestically but shipped and sold abroad are known as 

__________. 
4. ___________________—a process by which the world economy is becoming a single 

interdependent system—has come about as a result of the increase in international 
business across borders. 

5. A manufacturer must get his products to the ____________ in order to sell. 
6. ____________ and services are imported to and exported from North America to 

meet the needs of consumers worldwide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ส่วนที่  2:  Presenting Information (7 คะแนน)   
เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพื่อระบุวัตถุประสงค์ของผู้พูดข้อความต่อไปนี้ในการประชุมเพื่อน าเสนอ
ข้อมูลด้านการขาย (นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 ก่อนท ากิจกรรมนี้) 
1. “We are here today to learn about the strategies we plan to use for the launch of 

our new product.” 
a.  Greeting and introducing oneself 

      b.  Addressing the audience 
c.  Stating the objective 

 
2.    “If there are any questions, I’ll be happy to try to answer them.” 
 a.  Informing when to ask questions 
 b.  Inviting questions 
 c.  Addressing questions 
 
3.     “I plan to be brief.” 

a.  Identifying the title/subject 
b.  Describing the outline 
c.  Informing on the length of the talk 

 
4.     “As you can see from this table, ….” 

 a.  Referring to visuals 
 b.  Describing the outline 

c.  Signaling the sub-topic 
 
5.      “To sum up, the strategies we’re going to employ are ….” 
 a.  Closing 
 b.  Signaling the sub-topic 
 c.  Addressing the audience 
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6.  “I understand you are all familiar with this model, which ….” 
a.  Describing the outline 
b.  Addressing the audience 
c.  Identifying the subject 
 

7.  “Thank you very much for your question.  I’m glad you raised that point.” 
 a.  Informing when to ask questions 
 b.  Asking questions 
 c.  Answering questions 
 
ส่วนที่ 3:  Grammar Points (7 คะแนน)   
เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสดุ (นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 3 ก่อนท ากิจกรรมนี้) 
 
1.  Mr. Jones had his driver __________ up Mr. Kaneshiro, his business partner, at the 
airport  this   morning. 

a.  pick   b.  picking   c.  to pick 
2.  Management Information Systems are used for __________ data within organizations. 
 a.  manage  b.  managed  c.  managing 
3.  All workers __________ smoke inside the factory. 
 a.  needn’t   b.  mustn’t  c.  don’t have to 
4.  Darika __________ to Milan twice when working as a fashion designer. 
 a.  went  b.  had been  c.  has been 
5.  A website can sell goods and services __________ the clock. 
 a.  on   b.  over   c.  around 
6.  Consumers __________ in their preferences from country to country. 
 a.  differ  b.  different  c.  difference 
7.  Our staff __________ to deal with emergencies. 
 a.  train   b.  are trained  c.  training 
 


