
ตารางเรียนรายวิชา GES2203/GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ กลุ่มเรียน 001  
วันพุธ  08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 
ครั้งที ่ หัวข้อบรรยาย วัน/เดือน/ปี เวลา อาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน 

1 แนะน ำรำยวิชำ 
สรุปสำระส ำคัญบทที่ 1 

วันจันทร์ 29 พฤษภำคม 2562 08.00 - 11.00 น. อำจำรย์สถำปัตย์ กิลำโส 

สมำคมศิษย์เก่ำ 29201  
ชั้น 2 

2 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 2 วันจันทร์ 29 พฤษภำคม 2562 13.00 - 16.00 น. อำจำรย์สถำปัตย์ กิลำโส 

3 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 3 
สรุปแนวข้อสอบกลำงภำค 

วันจันทร์ 5 มิถุนำยน 2562 08.00 - 11.00 น. อำจำรย์สถำปัตย์ กิลำโส 

4 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 4 
สรุปแนวข้อสอบกลำงภำค 

วันจันทร์ 5 มิถุนำยน 2562 13.00 - 16.00 น. อำจำรย์สถำปัตย์ กิลำโส 

5 สอบกลำงภำค วันจันทร์ 12 มิถุนำยน 2562 08.00 - 11.00 น. อำจำรย์ผู้สอนประจ ำรำยวิชำ 

6 
วิทยำกร บรรยำย เรื่อง “รู้ทัน OER กับการสร้างสรรค์
แบ่งปันความรู้” 

วันจันทร์ 19 มิถุนำยน 2562 08.00 - 11.00 น. 
ดร.ฐิติมำ ธรรมบ ำรุง 
(ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรู้ดิจิทัล
และควำมฉลำดทำงดิจิทัล) 

7 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 6 วันจันทร์ 19 มิถุนำยน 2562 13.00 - 16.00 น. อำจำรย์ ภำชญำ เชี่ยวชำญ 

8 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 7 
สรุปแนวข้อสอบปลำยภำค 

วันจันทร์ 26 มิถุนำยน 2562 08.00 - 11.00 น. อำจำรย์ ภำชญำ เชี่ยวชำญ 

9 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 8 
สรุปแนวข้อสอบปลำยภำค 

วันจันทร์ 26 มิถุนำยน 2562 13.00 - 16.00 น. อำจำรย์ ภำชญำ เชี่ยวชำญ 

10 สอบปลำยภำค วันจันทร์ 3 กรกฎำคม 2562 08.00 - 11.00 น. อำจำรย์ผู้สอนประจ ำรำยวิชำ 

      *** หมายเหตุ: 1. รำยวิชำ GES2203 ควำมรู้เท่ำทันสำรสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำรหัส 59,58,57 
                          2. รำยวิชำ GES0203 ควำมรู้เท่ำทันสำรสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำรหัส 60,61 



 

วิธีการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กำรเข้ำช้ันเรียน 
1.1 ฟังบรรยำยในช้ันเรียน 6 ครั้ง 
1.2 สอบกลำงภำค 1 ครั้ง ในกำรเรียนครั้งท่ี 4 
1.3 สอบปลำยภำค 1 ครั้ง ในกำรเรียนครั้งท่ี 8 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
2.1 คะแนนสอบกลำงภำค 50 คะแนน 
2.2 คะแนนสอบปลำยภำค 50 คะแนน 

                                          รวม   100 คะแนน 
3. ศึกษำในระบบ E-learning บนเว็บไซตร์ำยวิชำ ประกอบด้วย 

3.1 สื่อกำรเรียนกำรสอน E-book มี 2 เล่ม ประกอบด้วย 
3.1.1 E-book หนังสือเรยีน 
3.1.2 E-book สรุปสำระส ำคัญ 

3.2 สื่อกำรเรียนกำรสอน PowerPoint ประจ ำบทเรียน 
3.3 ไฟล์ PDF หนังสือ สรุปสำระส ำคัญ และกิจกรรมประจ ำรำยวิชำ 
3.4 วีดีโอทบทวนบทเรียน 
3.4 แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 

4. วิธีกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์รำยวิชำ 
4.1 เข้ำผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ โดยกรอก URL : http://www.gen-

ed.ssru.ac.th  
4.2 เลือกเมนู E-learning ----> รำยวิชำศึกษำทั่วไป ----> รำยวิชำเรียนของนักศึกษำ 
4.3 เมื่อเข้ำสู่เว็บไซตร์ำยวิชำ ให้นักศึกษำ Login เข้ำระบบ  
4.4 ศึกษำหัวข้อตำมที่นักศึกษำสนใจ บนเว็บไซต์รำยวิชำ ดังข้อ 3 

5. วิธีกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตำมผลกำรเรียน 
5.1 เข้ำผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอก URL : http://www.gen-

ed.ssru.ac.th 
5.2 เลือกเมนู บริกำรนักศึกษำ ----> ระบบตรวจสอบคะแนน 
5.3 เมื่อเข้ำสู่เว็บไซตต์รวจสอบและติดตำมผลกำรเรยีนให้นักศึกษำ Login เข้ำระบบ  
5.4 จะปรำกฏหน้ำใหต้รวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลกำรเข้ำช้ันเรียน ข้อมูลคะแนนกิจกรรม กำรตรวจสอบผลกำรเรียนย้อนหลัง 1 

ภำคเรยีน และ วัน/เดือน/ปี สถำนท่ีสอบ  
วิธีการ Login เว็บไซต์รายวิชาและเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 

โดยช่อง  Username : ให้กรอกรหัสนักศึกษำ เช่น 56121111111 
          Password : ให้กรอกวัน/เดือน/ปีเกดิ เช่น 01/01/2536  

 ถ้ำกรอกวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ได้ ให้กรอก 00/00/0000  
หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษำเข้ำไปตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บไซต์ ภำยในกำรเรียนกำรสอนครั้งที่ 2 หำกไม่สำมำรถ Login เข้ำใช้งำน
ได้ ให้นักศึกษำติดต่อที่ เคำน์เตอร์ One Stop Server ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ อำคำร 34 ช้ัน 1 ห้อง 3413 เพื่อป้องกันรายชื่อนักศึกษา
ตกหล่นและจะไม่มีรายชื่อในการเข้าห้องสอบกลางภาคและปลายภาค ขอให้นักศึกษารักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยค่ะ   

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ/ครับ 


