กิจกรรมประจำชุดวิชำ 11308 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเกษตร
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทั้ง
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่ ักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค การศึกษา
และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้และสามารถนาความรูไ้ ปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถาม 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
ตั ว อย่ ำ งที่ 1 นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนกิ จ กรรม 18 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 70 ข้ อ
(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 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. กำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำ
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้อง
ลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 มีนำคม-30 เมษำยน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมำนี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุดวิชำ 11308 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเกษตร สำขำวิชำศิลปศำสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้เอกสารที่จัดไว้
ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626 และ0-2504-7628 หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ 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

5

ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 11308 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………………
Email address (ถ้ามี).........................................................................................
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………………
(………………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาทากิจกรรม 3 ส่วนต่อไปนี้โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย
Part 1: Active/Passive Sentences (7 marks)
นักศึกษาควรเลือกคาตอบที่ถูกต้อง เพื่อเติมลงในช่องว่างแต่ละข้อให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับ

active/passive sentences โปรดศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 ก่อนทากิจกรรม
1. Vitamins and hormones, and antibiotics __________ the growth
of animals.
a. speed
b. is sped
2. Chemical fertilizers ___________ cheaply in large quantities.
a. could produce
b. could be produced
3. In the future much more money ___________ for buying farm
machines.
a. will need
b. will be needed
4. In America, Benjamin Franklin ___________ the use of lime to
improve acid soils.
a. promoted
b. was promoted
5. Like cereal grains, root crops ___________ throughout the world.
a. grow
b. are grown
6. Most food products __________ from crops.
a. come
b. are come
7. Food crops __________ into eight groups.
a. can divide
b. can be divided
Part 2: Definitions (6 marks)
เลือกคาศัพท์ที่ถูกต้องสาหรับคานิยามต่อไปนี้ (นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 6 ก่อนทากิจกรรมนี้)

1. __________ are the feed for animals which are low in fiber and
high in total digestible nutrients.
a. Molasses
b. Concentrates
c. Legumes
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2. __________ is the feed that
fermentation of green crops.
a. Silage
b. Tankage
c. Milo

results from the storage and

3. _________ are plants in which certain bacteria can transform
nitrogen in the air to nitrogen that plants can use.
a. Beets
b. Legumes
c. Molasses
4. _________ is a secondary product left from the production of a
primary commodity.
a. A by-product
b. A feather meal
c. Lespedeza
5. ________ is the total amount of feed which an animal is
allowed during a 24-hour period.
a. A proportion
b. A feed additive
c. A ration
6. ________ is the mating of animals that are related.
a. Purebreeding
b. Crossbreeding
c. Inbreeding
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Part 3: Compound Noun (7 marks)
เปลี่ยนกลุ่มคานามต่อไปนี้ให้เป็นคานามประสม (compound noun) ที่ถูกต้อง โดยเขียนลงในช่องว่างที่กาหนดให้
(นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 2 ก่อนทากิจกรรมนี้)

1. pores of the soil

=

___________________________________

2. roots of grass

=

___________________________________

3. growth of a plant

=

___________________________________

4. surface of a leaf

=

___________________________________

5. moisture in the soil

=

___________________________________

6. content of water

=

___________________________________

7. elements of a nutrient

=

___________________________________
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรี
คำชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้
ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 11308 ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรประเมิน
1. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
3. ปริมาณเนื้อหาในเอกสารการสอนแต่ละหน่วยการสอนเหมาะสม
4. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
5. กิจกรรม/แบบฝึกหัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการสอน
6. กิจกรรม/แบบฝึกหัดกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
7. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
8. แนวตอบเสริมการเรียนรู้และช่วยให้เข้าใจกิจกรรม/แบบฝึกหัดดีขึ้น
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
13. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้
14. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
หน่วยที่ 1 Introduction to Agriculture
หน่วยที่ 2 Soil Science
หน่วยที่ 3 Plant Science
หน่วยที่ 4 Insects and Plant Diseases
หน่วยที่ 5 Farm Machinery
หน่วยที่ 6 Animal Science
หน่วยที่ 7 Fisheries
หน่วยที่ 8 Agribusiness
หน่วยที่ 9 Agroindustry
หน่วยที่ 10 Forestry
หน่วยที่ 11 Agricultural Systems
หน่วยที่ 12 Social Interaction
หน่วยที่ 13 Presentations
หน่วยที่ 14 Correspondence
หน่วยที่ 15 Attending Conferences

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

