
 
**หมายเหตุ 1. รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ส าหรับนักศึกษารหัส 57,58,59 
                 2. รายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย ส าหรับนักศึกษารหัส 60,61 

ตารางเรียนรายวิชา GEL1101/GEL0101 การใช้ภาษาไทย กลุ่มเรียน 001  
วันอังคาร  08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 
ครั้งที ่ หัวข้อบรรยาย วัน/เดือน/ปี เวลา อาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน 

1 
แนะน ารายวิชา 
สรุปสาระส าคัญบทที่ 1 

วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 08.00 - 11.00 น. อาจารย์ ดร.จิราภรณ ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 

        ห้อง1701            
หอประชุมสุนันทา

นุสรณ์ 

2 สรุปสาระส าคัญบทที่ 2 วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ 

3 
วิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์" 

วันอังคาร 4 มิถุนายน 2562 08.00 - 11.00 น. 
อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์             
(ศิลปินแห่งชาติ)                  

4 
สรุปสาระส าคัญบทที่ 4 
สรุปแนวข้อสอบกลางภาค 

วันอังคาร 4 มิถุนายน 2562 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ 

5 สอบกลางภาค วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 08.00 - 11.00 น. อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 

6 สรุปสาระส าคัญบทที่ 5 วันอังคาร 18 มิถุนายน 2562 08.00 - 11.00 น. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 

7 สรุปสาระส าคัญบทที่ 6 วันอังคาร 18 มิถุนายน 2562 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 

8 สรุปสาระส าคัญบทที่ 7 วันอังคาร 25 มิถุนายน 2562 08.00 - 11.00 น. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 

9 
สรุปสาระส าคัญบทที่ 8  
สรุปแนวข้อสอบปลายภาค 

วันอังคาร 25 มิถุนายน 2562 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 

10 สอบปลายภาค วันอังคาร 2 กรกฎาคม 2562 08.00 - 11.00 น. อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 



วิธีการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. การเข้าช้ันเรียน 
1.1 ฟังบรรยายในช้ันเรียน 6 ครั้ง 
1.2 สอบกลางภาค 1 ครั้ง ในการเรียนครั้งท่ี 4 
1.3 สอบปลายภาค 1 ครั้ง ในการเรียนครั้งท่ี 8 

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 คะแนนสอบกลางภาค 50 คะแนน 
2.2 คะแนนสอบปลายภาค 50 คะแนน 

                                          รวม   100 คะแนน 
3. ศึกษาในระบบ E-learning บนเว็บไซตร์ายวิชา ประกอบด้วย 

3.1 สื่อการเรียนการสอน E-book มี 2 เล่ม ประกอบด้วย 
3.1.1 E-book หนังสือเรยีน 
3.1.2 E-book สรุปสาระส าคัญ 

3.2 สื่อการเรียนการสอน PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3.3 ไฟล์ PDF หนังสือ สรุปสาระส าคัญ และกิจกรรมประจ ารายวิชา 
3.4 วีดีโอทบทวนบทเรียน 
3.4 แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 

4. วิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์รายวิชา 
4.1 เข้าผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ โดยกรอก URL : 

http://www.gen-ed.ssru.ac.th  
4.2 เลือกเมนู E-learning ----> รายวิชาศึกษาทั่วไป ----> รายวิชาเรียนของนักศึกษา 
4.3 เมื่อเข้าสู่เว็บไซตร์ายวิชา ให้นักศึกษา Login เข้าระบบ  
4.4 ศึกษาหัวข้อตามที่นักศึกษาสนใจ บนเว็บไซต์รายวิชา ดังข้อ 3 

5. วิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 
5.1 เข้าผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอก URL : 

http://www.gen-ed.ssru.ac.th 
5.2 เลือกเมนู บริการนักศึกษา ----> ระบบตรวจสอบคะแนน 
5.3 เมื่อเข้าสู่เว็บไซตต์รวจสอบและติดตามผลการเรยีนให้นักศึกษา Login เข้าระบบ  
5.4 จะปรากฏหน้าใหต้รวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเข้าช้ันเรียน ข้อมูลคะแนนกิจกรรม การตรวจสอบ

ผลการเรยีนย้อนหลัง 1 ภาคเรียน และ วัน/เดือน/ปี สถานทีส่อบ  
วิธีการ Login เว็บไซต์รายวิชาและเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 

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

 ถ้ากรอกวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ได้ ให้กรอก 00/00/0000  
หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บไซต์ ภายในการเรียนการสอนครั้งที่ 2 หากไม่
สามารถ Login เข้าใช้งานได้ ให้นักศึกษาติดต่อที่ เคาน์เตอร์ One Stop Server ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 
ช้ัน 1 ห้อง 3413 เพื่อป้องกันรายชื่อนักศึกษาตกหล่นและจะไม่มีรายชื่อในการเข้าห้องสอบกลางภาคและปลายภาค 
ขอให้นักศึกษารักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยค่ะ   

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ/ครับ



 


