
 
กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ  10163 ภำษำเขมรเพื่อกำรส่ือสำร 

   ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2563 
สำขำวิชำศลิปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

 ในการเรียนภาษาเขมร ผู้ เรียนต้องมีการฝึกเขียนหรือคดัลายมือตวัอกัษรภาษาเขมร ควบคูไ่ปกบัการศกึษา
สาระความรู้ตา่งๆ จากหน่วยการสอน พร้อมฝึกทกัษะการฟังและการพดู จงึจะประสบความส าเร็จในการศกึษา
ภาษาเขมรได้ 
 นกัศกึษาจะต้องส่งกิจกรรมกำรฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมร ท่ีอยูใ่นชดุส่ือการ
สอนของชดุวิชา ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร มายงัหนว่ยงานท่ีคณะกรรมการบริหารชดุวิชานีก้ าหนด ภายในวนั 
เวลาท่ีระบไุว้ โดยเป็นคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 ท่ีจะน ำไปรวมกบัคะแนนสอบไลป่ระจ ำภำคกำรศกึษำ  

 คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร ขอให้นกัศกึษาทกุทา่นประสบความส าเร็จ
ในการศกึษาชดุวิชานี ้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต  และการท างานตอ่ไป 

       คณะกรรมการบริหารชดุวิชาภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 
                         พฤศจิกายน 2563 
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 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นกัศกึษาอาจเลือกท าหรือไมท่ าก็ได้  
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชดุวิชานี ้ แบง่ออกเป็น  2  กรณี 

 

 กรณีท่ี  1  นกัศกึษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  สว่น  สว่นแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ  80  และสว่นท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะ 
น าไปใช้ทัง้การประเมินผลสอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นักศึกษำที่มิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศกึษาไมท่ ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมและไมท่ ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ 
ข้อสอบฉบบัเดียวกนั  นกัศกึษากลุม่ท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  สว่นนกัศกึษากลุม่ท่ีไมท่ ากิจกรรม 
จะมีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุ  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบั
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนสว่นท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กบันกัศกึษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  
(คดิเป็น  70 x  0.66666  เทา่กบั  46.67  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เทา่กบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได้ 
70 x  0.83333  เทา่กบั  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศกึษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   
(คดิเป็น  92 x  0.66666  เทา่กบั  61.33  คะแนน)  นกัศกึษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  
13 + 61.33  เทา่กบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นกัศกึษาจะได้   
92 x  0.83333  เทา่กบั  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศกึษาได้  76.67  คะแนน 
 
 

1. การประเมนิผล 
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ให้นกัศกึษาด าเนินการดงันี ้

1. กรอกข้อมลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศกึษา  รหสัชดุวิชา  รหสัจงัหวดัให้ครบถ้วนด้วยดนิสอ  2B   ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศกึษาระมดัระวงัอยา่ให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สญูหาย  
ให้นกัศกึษาเขียนชีแ้จงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีสง่ไปยงัมหาวิทยาลยั  โดยไมต้่องถ่ายเอกสาร  เพราะเคร่ืองอา่น
จะไมอ่า่นเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ให้นกัศกึษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย  

4. ก าหนดสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาภายในวนัท่ี   1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 
5.   จดัท าหน้าปกกิจกรรม ตำมแบบปกที่แนบมำนี ้(ควรตัดปกมำใช้ได้เลย ไม่จ ำเป็นต้องจัดท ำปกใหม่) 
6.     สง่กิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศกึษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หน้าซองดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 

 
ในกรณีท่ีสง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้การสง่  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีสง่ไป 

มหาวิทยาลยัไว้เป็นหลกัฐาน  ในการสง่กิจกรรมทกุชิน้  นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏ                 
ในภาคผนวกท่ีสง่มาด้วย) 
7.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์สอบถาม
หมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา 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  

 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชดุวิชา 

 
 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณยี ์
ส านกับรกิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
     ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี 11120 
(กจิกรรมประจ าชุดวชิาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   สาขาวชิาศลิปศาสตร)์ 

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

 

 
กิจกรรมประจ าชดุวิชา10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 

ภาคการศกึษาพเิศษ/2563 

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

   ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่งท่ีส่งมาในซอง มีดงันี ้
          กิจกรรมประจ าชดุวิชาภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร  (รวมปก)   จ านวน …….. หน้า 
            แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมลูครบถ้วน    จ านวน   1  แผน่ 
            ไปรษณียบตัรที่เขียนที่อยูแ่ละจ่าหน้าถึงตนเอง    จ านวน   1  แผน่ 

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตัิ 
  จากผู้ประเมินเป็นท่ีสดุ 

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

  

หมำยเหตุ   น าปกกิจกรรมนีเ้ย็บติดสว่นหน้าของสมดุฝึกเขียนภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 
   ก่อนส่งมหาวิทยาลยั 
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กิจกรรมภาคปฏิบตัิ 
  ให้นกัศกึษาฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมรเพื่อกำร
ส่ือสำร (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
 


