ประกาศ การศึกษาเนื้ อหาบทเรียนและการส่งงาน ภาคปลาย 2564 ของ อ. ชัยวัฒน์
- ให้ นิสติ ศึกษาเนื้อหาที่ให้ ไว้ 4 ชุดเรื่อง (สไลด์และบท script ที่ให้ ไว้ (สไลด์ช่วงที่ 1 ไม่มีบท script ให้
ศึกษาเนื้อหาจากในสไลด์เลย) แล้ วจับกลุ่มๆ ละ 5 คน (จะตั้งโพสต์ใน google classroom (google classroom รหัสเข้าห้อง : lsgiicu ) ให้ หาสมาชิกเข้ ากลุ่มกันได้ หาสมาชิกต่างหมู่เรียนเข้ ากลุ่มก็ได้ ) แล้ วตอบ
คาถามที่อยู่ในฟอร์มรายงาน โดยร่วมกันคิดและอภิปรายกันในกลุ่มให้ ได้ ข้อสรุป *** ไม่อนุญาตให้ทา
เดีย่ ว เนือ่ งจากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หากนิสิตเกิดการติดเชื้ อไป ยังมี
สมาชิกคนอืน่ ที่ยงั ทาส่งได้ นิสิตและครู จะได้มีคะแนน เกรดจะได้สามารถออกได้ ***

- คาถามมีอยู่ 4 ข้ อ
ข้ อ 1. ให้ ศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรื่องที่ให้ ไว้ แล้ วหาคาตอบของคาถามที่อยู่ในฟอร์ม มาพิมพ์ลงในฟอร์ม
ข้ อ 2. ให้ ศึกษาจากกฎวิทยาศาสตร์ท่ใี ห้ ไว้ แล้ วพิมพ์ตอบลงในฟอร์ม
ข้ อ 3 และ 4 ให้ ตอบคาถามที่อยู่ในฟอร์ม
ให้ พิมพ์ด้วยชนิดตัวอักษรและขนาดที่กาหนดไว้ ในฟอร์ม
- ส่งงานใน google classroom รหัสเข้าห้อง : lsgiicu ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
** ส่งก่อนกาหนดได้ **
- ให้ส่งงานมาเป็ นไฟล์ pdf เท่านั้น และให้ ต้ังชื่อไฟล์ก่อนส่งงานดังนี้ :
วันเดือนปี ของวันที่ส่ง-999213-164-ลาดับเลขที่เข้าสอบ (คนที่ 1 ซึ่งมีหมายเลขทีน่ อ้ ยสุด เป็ น
ตัวเลข 4 หลักเสมอ)-ลาดับเลขที่เข้าสอบ (คนที่ 2 ซึ่งมีหมายเลขที่มากเป็ นลาดับ 2 เป็ นตัวเลข 4
หลักเสมอ)-ลาดับเลขที่เข้าสอบ (คนที่ 3 ซึ่งมีหมายเลขที่มากสุด เป็ นตัวเลข 4 หลักเสมอ)
ตัวอย่างกลุ่ม ส่งงานวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีรายชื่อสมาชิกกลุ่มดังนี้
1. นางสาว จรินธา มุสกิ 6120101279 หมู่ 700 ลาดับเลขที่เข้ าสอบ 85
2. นางสาว ภัทรา จาปา 6120102868 หมู่ 700 ลาดับเลขที่เข้ าสอบ 95
3. นางสาว ศิริวรรณ วิเศษสิงห์ 6120101112 หมู่ 703 ลาดับเลขที่เข้ าสอบ 1447
4. นายกฤษณ์ พงศ์วิเศษ 61201010392 หมู่ 703 ลาดับเลขที่เข้ าสอบ 1510
5. นายบุริท อินทวงศ์ 61201010488 หมู่ 890 ลาดับเลขที่เข้าสอบ 1650

ให้ ต้งั ชื่อไฟล์เป็ น : 020365-999213-164-0085-0095-1447-1510-1650 (ให้ พิมพ์
ติดกันตลอด โดยไม่ต้องเว้ นวรรค)
*** วันที่ 1-9 ให้ เติม 0 ไว้ ข้างหน้ าด้ วย เดือนมีนาคม ใช้ ตัวเลข 03 ***
*** ลาดับเลขที่เข้ าสอบ หากเป็ นตัวเลขหลักเดียว เช่น 1 ให้ เติม 0 สามตัวไว้ ข้างหน้ า หากเป็ นตัวเลข 2
หลัก เช่น 11 ให้ เติม 0 สองตัวไว้ ข้างหน้ า หากเป็ นตัวเลข 3 หลัก เช่น 111 ให้ เติม 0 หนึ่งตัวไว้ ข้างหน้ า
หากเป็ นตัวเลข 4 หลักเดียว เช่น 1111 ไม่ต้องเติม 0 ไว้ ข้างหน้ า ***
****ตั้งชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง จะถูกหัก 5 คะแนน ****
- หากเนื้ อความคาตอบของกลุ่มใดที่ส่งมาเหมือนกลุม่ ก่อนหน้ามากกว่า 50 % ขึ้ นไป (มักเกิดจาก
การคัดลอกเนื้ อความจากในออนไลน์แหล่งเดียวกัน แล้วไม่ทาความเข้าใจแล้วเขียนเป็ นสานวนของ
ตนเอง) กลุ่มที่ส่งมาทีหลัง จะได้คะแนนเป็ น 0 ในข้อนั้น
 อ่านคาแนะนาการตอบก่อนส่ง จะเปิ ดรับการส่งงานข้อ 2 ใน google classroom เริม่ เปิ ดห้องส่ง
งานตั้งแต่ 10 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป ให้ทุกกลุ่มตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องตามประกาศ การส่งนั้น ให้
1 กลุ่มส่งเข้ามาเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น โดยให้สมาชิกคนใดคนหนึง่ ในกลุม่ เป็ นผูส้ ่งเท่านั้น

