
 
 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 11302 ภำษำองักฤษเพือ่กำรท่องเทีย่ว 
ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2563 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 
 

  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ 
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด

หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค 

การศึกษา  และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ท า
กิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  และการท างานสืบไป 
 
 
                 คณะกรรมการบริหาร 
         ชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

   พฤศจิกายน  2563 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม  จะน าไปใชท้ั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช ้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  
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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ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา  รหสัชุดวิชา  รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ  2B ลงในแบบ

กรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย  ให้

นกัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลยั  โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร  เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่
อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัโดยไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนา
กิจกรรมท่ีท าเสร็จแลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัท่ี  1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมโดยใหใ้ช้ปกทีแ่นบมำนี้ 
6.   ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 

 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่ง 
ไปมหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม โดยใชเ้อกสารท่ีจดั
ไวใ้นหนา้ 5 ไม่ตอ้งจดัท าข้ึนใหม่ 
7.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั  โดยโทรศพัท์
สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7625 ,0-2504-7623  
หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ  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 าชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว   สาขาวชิาศิลปศาสตร์) 

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

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 11302 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 

 
 

        ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 
 

  ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………… 
 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา  
 
 ท่ีอยู…่…………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………… 
 โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ……………………………………………… 
 E-mail        (ถา้มี)  ……………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
     ลงช่ือ………………………………………………. 
          (………………………………………………)  
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ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรม 3 ส่วนต่อไปน้ีโดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือท่ีอ่านง่าย 
ส่วนที ่1  ค ำศัพท์ (10 ข้อ = 5 คะแนน ข้อละ ½ คะแนน) 
เลือกค าท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมลงในช่องวา่งในประโยคต่อไปน้ี 

  casual   amazed  destination  accommodations         breathtaking 
  sweet  currency tackle   represented         ingredients 
1.  In the travel industry, the term “transfer” generally means to transport tourists from one 
     ____________ to another. 
2.  This dish is too ____________.  They must have put in too much sugar. 
3.  It is more convenient to use local ___________ when paying for expenses that require only  
     small amounts of money. 
4.  Tourists can enjoy ____________ views of mountains and jungles along the way. 
5.  Chatuchak Market has a large selection of T-shirts, dresses, shorts and __________ wear. 
6.  A special budget has been allocated to ____________ environmental problems. 
7.  People were ____________ as they watched khon. 
8.  Curries are often made with coconut milk as one of the parts or ____________. 
9.  Classical Thai culture can be seen in Buddhist art as ____________ in religious architecture,  
     decorative murals and Buddha images. 
10. There are all kinds of  ___________, ranging from guest houses to five-star hotels in this city. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ส่วนที ่2 กำรฟัง-กำรพูด (10 ข้อ = 5 คะแนน ข้อละ 0.5 คะแนน) 
จงจบัคู่ส านวนภาษาในคอลมัน์ซา้ยและคอลมัน์ขวาใหถู้กตอ้ง โดยเขียนตวัอกัษรหนา้ขอ้ความในคอลมัน์ขวามือลง
ในช่องวา่งหนา้ขอ้แต่ละขอ้ในคอลมัน์ซา้ยมือ 
 

______ 
 

______ 

1. Could you please tell me about   
    Thai performing arts?  
2. What are the characteristics 

a. You can buy one either at Hua 
Lamphong Railway Station or at 
a travel agency. 

     of the Thai language? b. By credit card. 
______ 3. Do you have any restricted   

    goods to declare? 
c. 
d. 

I’d like to stay near the river. 
Some traditional ones are 

______ 
 

______ 

4. Where can I buy a train ticket to    
     Surat Thani?  
5. What is the rate for the 

 
e. 

khon, lakorn, and nang talung.  
About every ten minutes. 

      English pound today? f. I’d like to make a reservation 
______ 6. Do you have any preferences    

    regarding the location? 
 

g. 
for a flight to Phuket.  
No.  I only brought some 
presents for my friends. 

______ 7. How would you like to pay, sir? h. It’s 56.30 baht to the pound, 
madam. 

______ 8. Good morning.  May I help you? i. I’m sorry, but parking is not 
permitted here. 

______ 
______ 

9. Please stop here.  
10. How often do the buses come? 

j. It is tonal and monosyllabic. 
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ส่วนที ่3 กำรอ่ำน 

บทอ่ำนที ่1 (5 ข้อ = 5 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน) 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนีแ้ละเลอืกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด 

 In the travel industry, the term “transfer” generally means to transport tourists from one 
destination to another.  Transfer services are usually included in package tours.  Transfer details 
usually appear in tour itineraries; “transfer-in” times (from the airport to the hotel) and “transfer-out” 
times (from the hotel to the airport) are clearly set out for the tourists. 
 Because most airports are located far from the city center, ground transportation services have 
to be provided.  This kind of service (often called an airport taxi or limousine service) is usually 
operated by a concessionaire.  The service offers convenient, safe and comfortable transfers.  
However, the fare is higher than most public means of transportation such as buses, taxis and trains, 
which, of course, are also available for tourists.  
 

1.  What does the term “transfer” mean? 
1. To entertain tourists at the tourist attractions 
2. To transport tourists from one destination to another 
3.  To advertise the tourist attractions to public 
4. To make people aware of a preservation of the tourist attractions 

 
 2. Why should ground transportation services be provided for the tourists? 

1. Because it is the Thai tradition. 
2. Because the tourists always get lost. 
3. Because most airports are far away from the city center.  
4. Because the government encourages having the plan to provide them. 

  
  3. Who usually operates the ground transportation service? 

1. the customs 
2. the immigration 
3. the airport authority 
4. the concessionaire 
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    4.  Which of the following is true according to the passage? 
1. The public transportation is not available for the tourists. 
2. Most airports are located in the city center for the tourists’ convenience. 
3. Package tours do not include in transfer services.  
4. The fares of the ground transportation are more expensive than those of public transportation. 
 
5. Where do the “transfer details” appear? 
1. transfer-in 
2. transfer-out 
3. city center 
4. tourist itineraries 
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ส่วนที ่3 กำรอ่ำน  
บทอ่ำนที ่2 (5 ข้อ = 5 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน) 
ตอบค าถามต่อไปน้ีโดยใชข้อ้มูลจากตารางเวลารถไฟท่ีก าหนดให้ 
 

Train Schedules 
last update 20-12-2007 

From Bangkok to Chiang Mai  
Hua Lamphong Railway Station 

Cnr Phra Ram IV Road and Krung Kasem Road 
Tel: 0-2223-3762, 0-2223-7788 Ext. 4201-3  

Train Depart Arrival Time Fare in Thai Baht  

        
3rd Class  2nd Class  1st Class  
  Fan Aircon Fan/sleep Air./Sleep Air./Sleep 
  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Sprinter 08:30 20:30 12:00 - - 611 - - - - - 
Rapid 14:30 05:30 15:00 231 391 - 541 491 - - - 
Special 
Express  18:00 07:15 13:45 - - - - - 881 791 1453 1253 

Sprinter  19:20 07:40 11:40 - - 611 - - - - - 

Nakorn 
Ping Special 19:35 09:45 13:50 - - - - - 841 771 1542 1342 

Rapid 22:00 12:45 14:45 271 431 541 581 531 821 751 - 

Source:  http://www.chiangmai-guideline.com/information/bus&train.htm   retrieved on 26 January 2009 
 
 

1.  At which station do you get on the train?  
     ________________________________________________________________________ 
2.  Where do you get off the train? 
     ________________________________________________________________________ 
3.  How long does it take to go by the last Rapid train service of the day? 
     ________________________________________________________________________ 
4.  How much do you have to pay for the 1st Class Nakorn Ping Special service if you want to sleep in 

the lower bed? 
     _________________________________________________________________________ 
5.  What time do you get on the train if you go by the Special Express coach? 
     _________________________________________________________________________  

http://www.chiangmai-guideline.com/information/bus&train.htm

