
 
กจิกรรมประจ ำชุดวิชำ  10163 ภำษำเขมรเพื่อกำรส่ือสำร 

   ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564 
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 2564 
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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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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    15 มีนาคม-30 เมษายน  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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    ปก กจิกรรม 
 

 
กิจกรรมประจ าชดุวิชา10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 

ภาคการศกึษาท่ี 2/2564 

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

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

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
  จากผู้ประเมินเป็นท่ีสดุ 

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

  

หมำยเหตุ   น าปกกิจกรรมนีเ้ย็บติดสว่นหน้าของสมดุฝึกเขียนภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 
   ก่อนส่งมหาวิทยาลยั 
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กิจกรรมภาคปฏิบตัิ 
  ให้นกัศกึษาฝึกเขียนภำษำเขมรในสมุดฝึกเขียนภำษำเขมรเพื่อกำร
ส่ือสำร (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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   แบบประเมินเอกสารการสอน ชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 10163 ชื่อชุดวิชา ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

น้อย 
 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

 
1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบ   
   กับแนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 ลักษณะระบบเสียงและระบบค าของภาษาเขมร   
หน่วยที่  2 อักษรและอักขรวิธีเขมร   
หน่วยที่  3 การทักทาย การแนะน าตัว และครอบครัว   
หน่วยที่  4 การนับจ านวนและวัน เวลา   
หน่วยที่  5 การซื้อของ   
หน่วยที่  6 การเดินทาง   
หน่วยที่  7 การแต่งกาย   
หน่วยที่  8 อาหาร   
หน่วยที่  9 สุขภาพและอนามัย   
หน่วยที่ 10 ฤดูกาลและภูมิประเทศ   
หน่วยที่ 11 การท่องเที่ยวในกัมพูชา   
หน่วยที่ 12 สถานที่ส าคัญในกัมพูชา   
หน่วยที่ 13 ศิลปะการแสดงและการละเล่น   
หน่วยที่ 14 นันทนาการ    
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับไทย   

 

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

     ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา  


