กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10163 ภำษำเขมรเพือ่ กำรสื่อสำร
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
ในการเรียนภาษาเขมร ผูเ้ รียนต้องมีการฝึ กเขียนหรือคัดลายมือตัวอักษรภาษาเขมร ควบคูไ่ ปกับการศึกษา
สาระความรูต้ า่ งๆ จากหน่วยการสอน พร้อมฝึ กทักษะการฟั งและการพูด จึงจะประสบความสาเร็จในการศึกษา
ภาษาเขมรได้
นักศึกษาจะต้องส่งกิจกรรมกำรฝึ กเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึ กเขียนภำษำเขมร ที่อยูใ่ นชุดสื่อการ
สอนของชุดวิชา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร มายังหน่วยงานที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชานีก้ าหนด ภายในวัน
เวลาที่ระบุไว้ โดยเป็ นคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 ที่จะนำไปรวมกับคะแนนสอบไล่ประจำภำคกำรศึกษำ
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี ้ และสามารถนาความรูไ้ ปเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต และการทางานต่อไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พฤศจิกายน 2564
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1. การประเมินผล

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีท่ี 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ทงั้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษำทีม่ ิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ น
คะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้
กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุม่ ที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุม่ ที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุม่ ที่ไม่ทากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สงู สุด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็ น 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 มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้อง
ลอกใหม่ และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกที่แนบมานี้
4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์)

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม โดยใช้เอกสารที่จัดไว้
ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดทาขึ้นใหม่
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623, 0-2504-7626 และ0-2504-7628 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมาในซอง มีดงั นี ้
กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสือ่ สาร (รวมปก)
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยูแ่ ละจ่าหน้าถึงตนเอง

จานวน …….. หน้า
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 แผ่น

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
จากผูป้ ระเมินเป็ นที่สดุ
ลงชื่อ……………………………
(………………………….)

หมำยเหตุ

นาปกกิจกรรมนีเ้ ย็บติดส่วนหน้าของสมุดฝึ กเขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
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3. เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
ให้นกั ศึกษาฝึ กเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึ กเขียนภำษำเขมรเพือ่ กำร
สื่อสำร (20 คะแนน)

