
ส ำหรับ นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไป(GE)
ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

www.gen-ed.ssru.ac.th

Fanpage : ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ

โทร. 02-160-1265 ต่อ 201

ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ

รำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
แนะน ำกำรเรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไป
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
เว็บไซต์และระบบสนับสนนุตำ่งๆ พร้อมวิธีกำรใช้งำน
กำรสอบวัดควำมรู้ (สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค)
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร



รำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560 (ส ำหรับนักศึกษำรหัส 58 59 60 และ 61 เท่ำนั้น)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562 (ส ำหรับนักศึกษำรหัส 62 เท่ำนั้น)

GEL0101 การใช้ภาษาไทย
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล



แนะน ำกำรเรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

- นักศกึษาศกึษาผ่านเว็บไซตร์ายวชิา (ระบบ   

e-Learning) ในรายวชิาทีนั่กศกึษา

ลงทะเบยีนเรยีนไว ้

- ศกึษารายละเอยีดตารางกจิกรรมประจ ารายวชิา

- ศกึษาเนือ้หาการเรยีนการสอน พรอ้มทัง้ท า

แบบฝึกหดัประจ ารายวชิา ใหค้รบทกุบทเรยีน

การเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปฯ

01 - นักศกึษาสามารถท ากจิกรรม e-Learning 

เพือ่เก็บคะแนน 30 คะแนน ไดใ้นเว็บไซต ์

รายวชิา (ระบบ e-Learning) ตาม

ก าหนดเวลาทีแ่จง้ไวใ้นระบบ

- แบ่งเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้

- ชว่งที ่1 : บทที ่1- บทที ่4 (เก็บ 15 คะแนน)

- ชว่งที ่2 : บทที ่5- บทที ่8 (เก็บ 15 คะแนน)

คะแนนเกบ็ 30 คะแนน

02

- การจดัสอบในภาคเรยีนฤดรูอ้น ปีการศกึษา 

2562 เป็นการสอบในลกัษณะออนไลน์

- สอบกลางภาค : บทที ่1- บทที ่4  (เก็บ 35

คะแนน)

- สอบปลายภาค : บทที ่5- บทที ่8  (เก็บ 35

คะแนน)

คะแนนสอบวดัความรู ้70 คะแนน

03 - เว็บไซตส์ านักวชิาการศกึษาทัว่ไปฯ

- รวมเว็บไซตร์ายวชิา(ระบบ e-Learning)

ภาคเรยีนฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2562

- ระบบตรวจสอบคะแนนกจิกรรม

- ระบบตรวจสอบตารางสอบวดัความรู ้

เวบ็ไซตแ์ละระบบสนบัสนุน

04



01

นักศึกษาต้องเข้าท าแบบฝึกหัดในระบบe-Learning
ประจ ารายวิชา (ในส่วนของการเก็บคะแนน 30 

คะแนน ตามระยะเวลาที่ก าหนด)

การจัดสอบในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เป็นการสอบในลักษณะออนไลน์ โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 ระยะคือ 

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

02
ช่วงท่ี 1 : บทที่ 1- บทที่ 4 (เก็บ 15 คะแนน)
ช่วงท่ี 2 : บทที่ 5- บทที่ 8 (เก็บ 15 คะแนน)

สอบกลำงภำค : บทที่ 1- บทที่ 4  (เก็บ 35 คะแนน)
สอบปลำยภำค : บทที่ 5- บทที่ 8  (เก็บ 35 คะแนน)

03
ระยะเวลำตั้งแต่ 

5 พฤษภำคม – 12 มิถุนำยน 2563

ก าหนดการสอบวัดความรู้ ท้ังสอบกลางภาค และปลายภาค
ติดตามรายละเอียดได้จากปฏิทินวิชำกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไป

ได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ และเว็บไซต์รำยวิชำ (ระบบ e-Learning)

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้



เว็บไซต์และระบบสนับสนุนต่ำงๆ

1 
เว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ไปฯ 
http://gen-ed.ssru.ac.th

2 
รวมเว็บไซต์รำยวิชำ(ระบบ e-Learning) ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning3-62

3 
ระบบตรวจสอบคะแนนกิจกรรม
http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student

4 
ระบบตรวจสอบตำรำงสอบวัดควำมรู้
http://www.geexamtable.ssru.ac.th

http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning3-62
http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student
http://www.geexamtable.ssru.ac.th/


1 เว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ไปฯ 
http://gen-ed.ssru.ac.th

เว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ
URL : http://gen-ed.ssru.ac.th
นักศึกษำสำมำรถ ติดตำมข่ำวประชำสัมพันธ์
ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนสอนรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป เช่น  กำรจัดสอบกลำงภำค และสอบ
ปลำยภำค เป็นต้น  

http://gen-ed.ssru.ac.th/


2 
รวมเว็บไซต์รำยวิชำ(ระบบ e-Learning) ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning3-62

รวมเว็บไซต์รำยวิชำ(ระบบ e-Learning)
ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
URL : http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning
3-62
นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงหน้ำเพจ เพื่อสู่เว็บไซต์รำยวิชำท่ี
ลงทะเบียนไว้ โดยหน้ำเพจได้รวมรำยวิชำที่เปิดให้ภำคเรียน
ฤดูร้อน/2562 

http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning3-62
http://gen-ed.ssru.ac.th/th/page/gelearning3-62


วิธีกำรเข้ำสู่ เว็บไซต์รำยวิชำ e-Learning ประจ ำรำยวิชำ
Link : http://gen-ed.ssru.ac.th

1
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4



แนะน ำนักศึกษำ
Username :
รหัสนักศึกษำ 11 หลัก
55126601001
Password :
วัน/เดือน/ปีเกิด
08/08/2541

Log in

*นักศึกษำที่เข้ำสู่ระบบด้วย
วัน/เดือน/ปีเกิดไม่ได้ ให้ใช้ 
Password : 00/00/0000
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เมนู Log in

เมนูลัดไปยังหัวข้อต่ำงๆ

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยวิชำ

ข่ำวประชำสัมพันธ์รำยวิชำ

เข้ำสู่บทเรียนประจ ำรำยวิชำ



กิจกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรศึกษำ และท ำกิจกรรม
เก็บคะแนน 30 คะแนน ในเว็บไซต์รำยวิชำ(ระบบe-Learning)

เมื่อนักศึกษำ Login เข้ำสู่ระบบแล้ว และกดปุ่ม เพ่ือเข้ำสู่บทเรียนประจ ำรำยวิชำแล้ว

กิจกรรมระบบ e-Learning 
30 คะแนน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ครั้งที่ 1 - 8 



กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครั้งที่ 1 – 8 (บทท่ี 1 – บทท่ี 8) 
มีรำยละเอียดดังนี้ 
• เอกสำรประกอบกำรเรียนบทที่ 1 (เอกสำรฉบับเต็มบทท่ี 1)
• สรุปสำระส ำคัญบทที่ 1 (สรุปหัวข้อส ำคัญ)
• เอกสำรประกอบกำรบรรยำยบทท่ี 1 (PowerPoint)
• วิดีโอกำรเรียนกำรสอน บทท่ี 1 (อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยสรุปบทที่ 1)
• แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( แบบฝึกหัดทบทวนควำมรู้บทท่ี 1)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครั้งที่ 1 - 8 

หมำยเหตุ :
1. ขอให้นักศึกษำ ศึกษำกิจกรรมเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนคร้ังที่ 1 – 8 อย่ำงสม่ ำเสมอ
2. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย และสรุปสำระส ำคัญทุกรำยวิชำ นักศึกษำสำมำรถดำว์โหลดไดใ้นรูปแบบ e-book และไฟล์ .PDF
3. หำกมีกิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษจำก “วิทยำกร” ในบำงรำยวิชำ ขอให้นักศึกษำศึกษำเพ่ิมเติม
4. เนื้อหำที่ใช้กำรสอบกลำงภำค คือ กำรเรียนกำรสอนคร้ัง 1 – 4 (บทที่ 1 – บทที่ 4) 
5. เนื้อหำที่ใช้กำรสอบปลำยภำค คือ กำรเรียนกำรสอนครั้ง 5 – 8 (บทที่ 5 – บทที่ 8) 



กิจกรรม e-Learning 30 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ช่วง (ช่วงละ 15 คะแนน)
**ให้นักศึกษำท ำตำมวันและเวลำที่
แจ้งในระบบ**

กิจกรรมระบบ e-Learning 30 คะแนน 

หมำยเหตุ : เมื่อนักศึกษำได้ท ำกจิกรรม e-Learning ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
ขอให้นักศึกษำตรวจสอบดังนี้ 
1. นักศึกษำได้ด ำเนินกำร กดปุ่ม “ส่งค ำตอบ” เรียบร้อยแล้ว
2. คะแนนที่ได้ในแต่ละกิจกรรม e-Learning ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 



3 
ระบบตรวจสอบคะแนนกิจกรรม
http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student

ระบบตรวจสอบคะแนนกิจกรรม
URL : http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student
นักศึกษำสำมำรถเข้ำระบบน้ี เพื่อตรวจสอบ
คะแนนกิจกรรม เช่น กิจกรรม e-learning และ
คะแนนสอบ ได้ในภำคเรียนปัจจุบัน 

http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student
http://www.ge-tss.ssru.ac.th/Student


4 
ระบบตรวจสอบตำรำงสอบวัดควำมรู้
http://www.geexamtable.ssru.ac.th

ระบบตรวจสอบตำรำงสอบวัดควำมรู้
URL : http://www.geexamtable.ssru.ac.th
นักศึกษำสำมำรถเข้ำระบบน้ี เพื่อตรวจสอบ
รำยชื่อ และเว็บไซต์ในกำรสอบ

http://www.geexamtable.ssru.ac.th/
http://www.geexamtable.ssru.ac.th/


หมำยเหตุ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์รายวิชา และระบบตรวจสอบคะแนนกิจกรรม ไม่ได้ ให้สแกน QR cord
หรือ Link ที่แจ้งไว้ แล้วกรอกข้อมูลที่ก าหนดให้ครบ พร้อมส่งแบบฟอร์มนั้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแก้ไขข้อมูล
ตามท่ีนักศึกษาแจ้งมา



กำรสอบวัดควำมรู้ (สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค)

การจัดสอบในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เป็นการสอบในลักษณะออนไลน์ โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 ระยะคือ 

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

สอบกลำงภำค : บทที่ 1- บทที่ 4  (เก็บ 35 คะแนน)
สอบปลำยภำค : บทที่ 5- บทที่ 8  (เก็บ 35 คะแนน)

ก าหนดการสอบวัดความรู้ ท้ังสอบกลางภาค และปลายภาค
ติดตามรายละเอียดได้จากปฏิทินวิชำกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไป

ได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ และเว็บไซต์รำยวิชำ (ระบบ e-Learning)

• นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด วันและ
เวลาสอบ จากหัวข้อ “ตารางกิจกรรม” 
ในเว็บไซต์รายวิชา

• นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด
ก าหนดการสอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค พร้อมท้ังขั้นตอนการสอบแบบ
ออนไลน์ (ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบ
ออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) ได้ท่ี 
เว็บไซต์ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ และ
เว็บไซต์รายวิชา (ระบบ e-Learning)

กำรสอบวัดควำมรู้



ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ โทร. 02-160-1265 ต่อ 201 โทร. 02-160-1265 ต่อ 203
(เกี่ยวกับเว็บไซต์รำยวิชำ

และระบบตรวจสอบคะแนน)


