กิจกรรมประจำชุดวิชำ 11307 ภำษำอังกฤษสำหรับช่ำง
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับช่าง ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค
นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 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 และทาข้อสอบได้ 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
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย
ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่อง
อ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้องลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่
ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
4. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหำคม-15 กันยำยน 2564
5. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมำนี้
6. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับช่าง สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกที่แนบมานี้
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา 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
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หน้ำว่ำง
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง

ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………………
Email address (ถ้ามี).........................................................................................
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………
(………………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาทากิจกรรม 3 ส่วนต่อไปนี้โดยเขียนคำตอบด้วยลำยมือตนเอง ให้อ่านง่าย
ส่วนที่ 1 (5 คะแนน)
ให้เลือกคาที่กาหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยต้องใช้อักษรตัวใหญ่ หากคานั้นขึ้นต้นประโยค
magnet
circle
hard
honest
training
useful
Example: A good technician works hard.
1. A/An ___________ technician does not charge high prices for easy jobs.
2. A clock is shaped like a ___________.
3. ___________ is necessary for a technician.
4. Fluorescent tubes produce ___________ light in a two-stage process.
5. If the north pole of a ___________ is put near another north pole, they will try to move apart.
ส่วนที่ 2 (10 คะแนน)
ให้ศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 4 ก่อนทากิจกรรมต่อไปนี้
อ่านออกเสียงตัวเลขเหล่านี้และเขียนลงเป็นตัวหนังสือ
Example:
40 m3
forty cubic meters
1. 2,215 km
____________________________________________________
2. 30 cm2
____________________________________________________
3. 572 kg
____________________________________________________
4. 53.85 l
____________________________________________________
5. 780 g
____________________________________________________
6. 1 m 77 cm
____________________________________________________
7. 1,458°C
____________________________________________________
8. 69,440 MW
____________________________________________________
9. 25,000 ft
____________________________________________________
10. 168 h 12 min
____________________________________________________
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ส่วนที่ 3 (5 คะแนน)
ให้ศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 5 ก่อนทากิจกรรมต่อไปนี้
เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. Which of the following information should be put under “Safe Operations”?
a. Never touch the rotating parts.
b. Immerse the radiator in the waterfilled tank.
c. Preheat the area to be welded at about 50-350°C.
2. Which sentence is grammatically correct?
a. How often you need to check the solution level?
b. How often you need to checking the solution level?
c. How often do you need to check the solution level?
3. Referring to the specification of a monitor below, how high is it?

a. 374 mm
b. 389 mm
c. 393 mm
4. Adjust the volume of ink if ____________.
a. the image not clear
b. the image is not clear
c. the image not be clear
5. ___________ tools to the right place after finishing your work.
a. Return
b. Returns
c. Returning

