
ประกาศ การศึกษาเน้ือหาบทเรียนและการส่งงาน ภาคปลาย 2565 ของ อ. ชยัวฒัน ์

 

- ให้นิสติศึกษาเน้ือหาที่ให้ไว้ 4 ชุดเร่ือง (สไลด์และบท script ที่ให้ไว้ (สไลด์ช่วงที่ 1 ไม่มีบท script ให้

ศึกษาเน้ือหาจากในสไลด์เลย) แล้วจับกลุ่มๆ ละ 5-7 คน (จะตั้งโพสต์ใน google classroom (google 

classroom รหสัเขา้หอ้ง : 3io5tz6 ) ให้หาสมาชิกเข้ากลุ่มกนัได้ หาสมาชิกต่างหมู่เรียนเข้ากลุ่มกไ็ด้)  แล้ว

ตอบค าถามที่อยู่ในฟอร์มรายงาน โดยร่วมกนัคดิและอภิปรายกนัในกลุ่มให้ได้ข้อสรุป *** ไม่อนุญาตใหท้ า

เดีย่ว เนือ่งจากโรคโควิด-19 ยงัไม่จางหายจากสงัคม หากนิสิตเกิดการติดเช้ือไป ยงัมีสมาชิกคนอืน่ท่ี

ยงัท าสง่ได ้ นิสิตและครู จะไดม้ีคะแนน เกรดจะไดส้ามารถออกได ้***  

- ค าถามที่อยู่ในฟอร์มที่เป็นไฟล์ word มีอยู่ 3 ข้อ  เลือกตอบมา 1 ข้อ                                            

ให้พิมพ์ด้วยชนิดตัวอกัษรและขนาดที่ก  าหนดไว้ในฟอร์ม  

- ส่งงานใน google classroom รหสัเขา้หอ้ง : 3io5tz6 ภายในวนัท่ี 19 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. 

** ส่งก่อนก าหนดได ้**   

- ใหส้่งงานมาเป็นไฟล ์pdf เท่านั้น และให้ตั้งชื่อไฟล์ก่อนส่งงานดังน้ี  :  

วนัเดือนปีของวนัท่ีส่ง-999213-265-ล าดบัเลขท่ีเขา้สอบ (คนท่ี 1 ซ่ึงมีหมายเลขท่ีนอ้ยสุด เป็น

ตวัเลข 4 หลกัเสมอ)-ล าดบัเลขท่ีเขา้สอบ (คนท่ี 2 ซ่ึงมีหมายเลขท่ีมากเป็นล าดบั 2 เป็นตวัเลข 4  

หลกัเสมอ)-ล าดบัเลขท่ีเขา้สอบ (คนที่ 3 ซ่ึงมีหมายเลขท่ีมากสุด เป็นตวัเลข 4 หลกัเสมอ)  

ตวัอย่างกลุ่ม  ส่งงานวนัท่ี 2 มีนาคม 2566 มีรายช่ือสมาชิกกลุ่มดงันี้                                                                           

1. นางสาว จรินธา มุสกิ 6120101279 หมู่ 700 ล าดับเลขที่เข้าสอบ 85                                                                                 

2. นางสาว ภัทรา จ าปา 6120102868 หมู่ 700 ล าดับเลขที่เข้าสอบ 95                                           

3. นางสาว ศิริวรรณ วิเศษสงิห์ 6120101112 หมู่ 703 ล าดบัเลขที่เข้าสอบ 1447                                                                  

4. นายกฤษณ ์ พงศวิ์เศษ  61201010392 หมู่ 703 ล าดบัเลขที่เข้าสอบ 1510                                                  

5. นายบุริท  อนิทวงศ ์ 61201010488  หมู่ 890 ล าดับเลขที่เข้าสอบ 1650  

ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น  : 020366-999213-265-0085-0095-1447-1510-1650  (ให้พิมพ์ติด 

กนัตลอด โดยไม่ต้องเว้นวรรค)  

*** วันที่ 1-9 ให้เติม 0 ไว้ข้างหน้าด้วย *** 



*** ล าดับเลขที่เข้าสอบ หากเป็นตวัเลขหลักเดียว เช่น 1 ให้เติม 0 สามตัวไว้ข้างหน้า  หากเป็นตวัเลข 2 

หลัก เช่น 11 ให้เติม 0 สองตัวไว้ข้างหน้า  หากเป็นตวัเลข 3 หลัก เช่น 111 ให้เติม 0 หน่ึงตวัไว้ข้างหน้า  

หากเป็นตวัเลข 4 หลักเดียว เช่น 1111 ไม่ต้องเติม 0 ไว้ข้างหน้า ***  

****ตั้งช่ือไฟลไ์ม่ถูกตอ้ง  จะถูกหกั 5 คะแนน ****  

-  หากเนื้ อความค าตอบของกลุ่มใดท่ีส่งมาเหมือนกลุม่ก่อนหนา้มากกว่า 50 % ข้ึนไป (มกัเกิดจาก

การคดัลอกเนื้ อความจากในออนไลนแ์หล่งเดียวกนั แลว้ไม่ท าความเขา้ใจแลว้เขียนเป็นส านวนของ

ตนเอง) กลุ่มที่ส่งมาทีหลงั จะไดค้ะแนนเป็น 0 ในขอ้นั้น    

 

 จะเปิดรบัการส่งงานขอ้ 2 ใน google classroom  เริม่เปิดหอ้งส่งงานตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็น

ตน้ไป ใหทุ้กกลุ่มตั้งช่ือไฟลใ์หถู้กตอ้งตามประกาศ  การส่งนั้น ให ้1 กลุ่มส่งเขา้มาเพียง 1 ไฟลเ์ท่านั้น 

โดยใหส้มาชิกคนใดคนหนึง่ในกลุ่มเป็นผูส้่งเท่านั้น 

 

***** เขา้สอบออนไลน ์ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2566 เวลาสอบ 1 ชัว่โมง (เลือกรอบได ้เริม่รอบแรก 

9.00 น. รอบสุดทา้ย 16.00 น. รอบละ 100 คน จองรอบใน Google form ท่ีวางไวใ้นคลาสรูม เปิด

จองวนัท่ี 6 มีนาคม 2566) เปิดต ารา คน้จากอินเทอรเ์นทได ้เป็นขอ้สอบปรนยัและอตันยัรวมกนั ราว 

15-20 ขอ้ (30 คะแนน) ***** 


