
 
กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสื่อสำร 

   ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2564 
สำขำวิชำศลิปศำสตร ์

ค ำน ำ 

 ในการเรียนภาษาเขมร ผูเ้รียนตอ้งมีการฝึกเขียนหรือคดัลายมือตวัอกัษรภาษาเขมร ควบคูไ่ปกบัการศกึษา
สาระความรูต้า่งๆ จากหน่วยการสอน พรอ้มฝึกทกัษะการฟังและการพดู จงึจะประสบความส าเรจ็ในการศกึษา
ภาษาเขมรได ้
 นกัศกึษาจะตอ้งส่งกิจกรรมกำรฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมร ท่ีอยูใ่นชดุส่ือการ
สอนของชดุวิชา ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร มายงัหนว่ยงานท่ีคณะกรรมการบรหิารชดุวิชานีก้  าหนด ภายในวนั 
เวลาท่ีระบไุว ้โดยเป็นคะแนนกิจกรรมรอ้ยละ 20 ท่ีจะน ำไปรวมกบัคะแนนสอบไลป่ระจ ำภำคกำรศกึษำ  

 คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร ขอใหน้กัศกึษาทกุทา่นประสบความส าเรจ็
ในการศกึษาชดุวิชานี ้ และสามารถน าความรูไ้ปเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิต  และการท างานตอ่ไป 

       คณะกรรมการบริหารชดุวิชาภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 
                         พฤศจิกายน 2564 
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 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไมท่  าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรบัชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 

 

 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  สว่น  สว่นแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดรอ้ยละ  80  และสว่นท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมรอ้ยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ 
น าไปใชท้ัง้การประเมินผลสอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นักศึกษำทีม่ิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไมท่ ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมและไมท่ ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้ 
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  สว่นนกัศกึษากลุม่ท่ีไมท่  ากิจกรรม 
จะมีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรบันกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศกึษาไดป้ระโยชนส์งูสดุ  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนสว่นท่ีมากกว่าไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศกึษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คดิเป็น  70 x  0.66666  เทา่กบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เทา่กบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได ้
70 x  0.83333  เทา่กบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกใหน้กัศกึษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 2  นกัศกึษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้   
(คดิเป็น  92 x  0.66666  เทา่กบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33  เทา่กบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได ้  
92 x  0.83333  เทา่กบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกใหน้กัศกึษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 

1. การประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 

   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้อง
ลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมานี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสารที่จัดไว้
ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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

 

 
กิจกรรมประจ าชดุวิชา10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 

ภาคการศกึษาพเิศษ/2564 

ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………… 
เลขประจ าตวั.…………………………………………………………. 
ท่ีอยู่……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

   ขา้พเจา้ไดต้รวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแลว้ สิ่งท่ีส่งมาในซอง มีดงันี ้
          กิจกรรมประจ าชดุวิชาภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร  (รวมปก)   จ านวน …….. หนา้ 
            แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกขอ้มลูครบถว้น    จ านวน   1  แผน่ 
            ไปรษณียบตัรที่เขียนที่อยูแ่ละจ่าหนา้ถึงตนเอง    จ านวน   1  แผน่ 

  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
  จากผูป้ระเมินเป็นท่ีสดุ 

       ลงช่ือ…………………………… 
                (………………………….) 

  

หมำยเหตุ   น าปกกิจกรรมนีเ้ย็บติดสว่นหนา้ของสมดุฝึกเขียนภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 
   ก่อนส่งมหาวิทยาลยั 
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กิจกรรมภาคปฏิบตัิ 
  ใหน้กัศกึษาฝึกเขยีนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขยีนภำษำเขมรเพือ่กำร
ส่ือสำร (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
 


