กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10163 ภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
ในการเรี ยนภาษาเขมร ผู้เรี ยนต้ องมีการฝึ กเขียนหรื อคัดลายมือตัวอักษรภาษาเขมร ควบคูไ่ ปกับการศึกษา
สาระความรู้ตา่ งๆ จากหน่วยการสอน พร้ อมฝึ กทักษะการฟั งและการพูด จึงจะประสบความสาเร็จในการศึกษา
ภาษาเขมรได้
นักศึกษาจะต้ องส่ งกิจกรรมกำรฝึ กเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึ กเขียนภำษำเขมร ที่อยูใ่ นชุดสื่อการ
สอนของชุดวิชา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร มายังหน่วยงานที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชานี ้กาหนด ภายในวัน
เวลาที่ระบุไว้ โดยเป็ นคะแนนกิจกรรมร้ อยละ 20 ที่จะนำไปรวมกับคะแนนสอบไล่ประจำภำคกำรศึกษำ
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ขอให้ นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี ้ และสามารถนาความรู้ไปเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต และการทางานต่อไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล

มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้ อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้ อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ ทงการประเมิ
ั้
นผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษำที่มิได้ ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่ จะส่ งกิจกรรมเพื่อเป็ น
คะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่ อมไม่ ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุม่ ที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้ องประเมินผลโดยใช้
ข้ อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุม่ ที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุม่ ที่ไม่ทากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ นกั ศึกษาได้ ประโยชน์สงู สุด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้ วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ ในการตัดสินผลการสอบให้ กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ ำงที่ 1 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 70 ข้ อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ ำงที่ 2 นักศึกษาได้ คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้ อสอบได้ 92 ข้ อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้ คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้ นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้ นกั ศึกษาดาเนินการดังนี ้
1. กรอกข้ อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ ครบถ้ วนด้ วยดินสอ 2B ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้ นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้ แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรื อ สูญหาย
ให้ นกั ศึกษาเขียนชี ้แจงมาพร้ อมกับกิจกรรมที่สง่ ไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่าน
จะไม่อา่ นเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้ นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย
4. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564
5. จัดทาหน้ าปกกิจกรรม ตำมแบบปกที่แนบมำนี ้ (ควรตัดปกมำใช้ ได้ เลย ไม่ จำเป็ นต้ องจัดทำปกใหม่ )
6. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้ วพร้ อมแบบกรอกคะแนนด้ วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้ าซองดังนี ้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่สง่ ทางไปรษณีย์ให้ เก็บสลิปหรื อต้ นขัวการส่
้
ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่สง่ ไป
มหาวิทยาลัยไว้ เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ ้น นักศึกษาจะต้ องจัดทาหน้ าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่สง่ มาด้ วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถาม
หมายเลข 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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ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ ว สิ่งที่ส่งมาในซอง มีดงั นี ้
กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสือ่ สาร (รวมปก)
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยูแ่ ละจ่าหน้ าถึงตนเอง

จานวน …….. หน้ า
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 แผ่น

ข้ าพเจ้ าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
จากผู้ประเมินเป็ นที่สดุ
ลงชื่อ……………………………
(………………………….)

หมำยเหตุ

นาปกกิจกรรมนี ้เย็บติดส่วนหน้ าของสมุดฝึ กเขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
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3. เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
ให้ นกั ศึกษาฝึ กเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึ กเขียนภำษำเขมรเพื่อกำร
สื่อสำร (20 คะแนน)

