กิจกรรมประจำชุดวิชำ 10163 ภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
ในการเรียนภาษาเขมร ผู้เรียนต้องมีการฝึกเขียนหรือคัดลายมือตัวอักษรภาษาเขมร ควบคู่ไปกับการศึกษา
สาระความรู้ต่างๆ จากหน่วยการสอน พร้อมฝึกทักษะการฟังและการพูด จึงจะประสบความสาเร็จในการศึกษาภาษา
เขมรได้
นักศึกษาจะต้องส่งกิจกรรมกำรฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมร ที่อยู่ในชุดสื่อการสอนของ
ชุดวิชา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร มายังหน่วยงานที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชานี้กาหนด ภายในวัน เวลาที่ระบุไว้
โดยเป็นคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 ที่จะนำไปรวมกับคะแนนสอบไล่ประจำภำคกำรศึกษำ
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานต่อไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พฤษภาคม 2564
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1. การประเมินผล
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษำที่มิได้ส่งกิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็น 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 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
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงในแบบ
กรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญหาย ให้
นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่
อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย
4. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564
5. จัดทาหน้าปกกิจกรรม ตำมแบบปกที่แนบมำนี้ (ควรตัดปกมำใช้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องจัดทำปกใหม่)
6. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นั ก ศึก ษาสามารถตรวจสอบว่าส านั กบริการการศึก ษาได้ รับ กิ จกรรมที่ นั กศึ กษาส่ งไปแล้ ว หรือ ยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-25047623, 0-2504-7626 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ดต่ อศู น ย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-25033547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมาในซอง มีดังนี้
กิจกรรมประจาชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (รวมปก)
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ไปรษณียบัตรทีเ่ ขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง

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

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติ
จากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ……………………………
(………………………….)

หมำยเหตุ

นาปกกิจกรรมนี้เย็บติดส่วนหน้าของสมุดฝึกเขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
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3. เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมภาคปฏิบัติ
ให้นักศึกษาฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมรเพื่อกำรสือ่ สำร (20
คะแนน)
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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 จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 10163 ชื่อชุดวิชา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ระดับควำมคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รำยกำรประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
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ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน
เนื้อหำหน่วยกำรสอน
หน่วยที่ 1 ลักษณะระบบเสียงและระบบคาของภาษาเขมร
หน่วยที่ 2 อักษรและอักขรวิธีเขมร
หน่วยที่ 3 การทักทาย การแนะนาตัว และครอบครัว
หน่วยที่ 4 การนับจานวนและวัน เวลา
หน่วยที่ 5 การซื้อของ
หน่วยที่ 6 การเดินทาง
หน่วยที่ 7 การแต่งกาย
หน่วยที่ 8 อาหาร
หน่วยที่ 9 สุขภาพและอนามัย
หน่วยที่ 10 ฤดูกาลและภูมิประเทศ
หน่วยที่ 11 การท่องเที่ยวในกัมพูชา
หน่วยที่ 12 สถานที่สาคัญในกัมพูชา
หน่วยที่ 13 ศิลปะการแสดงและการละเล่น
หน่วยที่ 14 นันทนาการ
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับไทย

เข้ำใจ

ไม่เข้ำใจ

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวิชำ

