
1
น ำเข้ำสู่บทเรียน/สรุปสำระส ำคัญ บทที่ 1 - 
สรุปสำระส ำคัญบทที่ 2

3 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

2  สรุปสำระส ำคัญบทที่ 3 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 4 17 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

3
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 1
เร่ือง ภำษำจนียุคใหม่ เข้ำใจไม่ยำก โดย : อ.
สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ

 เสำร์ 9 มกรำคม 2564 ห้องประชุม 3422
ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ

4 สอบกลางภาค 14 มกราคม 2564 35 คะแนน

5 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 5 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 6 11 กุมภำพันธ์ 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

6
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 2
เร่ือง ภำษำจนีไม่ยำกอย่ำงที่คิด 
โดย : คุณอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

25 กุมภำพันธ์ 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

7 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 7 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 8 11 มีนำคม 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

8 สอบปลายภาค 25 มีนาคม 2564 35 คะแนน

100 คะแนน
หมายเหตุ :

25 กุมภาพันธ ์2564
ติดตามประกาศการสอบปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

ช่วงที่ 2 เปิดระบบต้ังแต่ 1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 2 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th

คะแนน (รวม)
1. กำรรับชมกำรถำ่ยทอดสดกำรเรียนกำรสอน (LIVE) 
ใหเ้ขำ้ผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/
และแฟนเพจเฟซบุก๊ส ำนักฯ URL: https://www.facebook.com/ge.ssru/ 
หำกนักศึกษำไม่สำมำรถรับชมตำมเวลำทีก่ ำหนดได้ สำมำรถรับชมย้อนหลังผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ 
และผ่ำนทำง Youtube ช่อง GE SSRU Online

2. ขอ้แนะน ำในกำรท ำกจิกรรมบนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)  เมือ่ท ำกจิกรรมเกบ็คะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอใหน้ักศึกษำ
ตรวจสอบดังน้ี
    * นักศึกษำได้ด ำเนินกำร กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" เรียบร้อยแล้วในทุกกจิกรรม

    * ถำ้หำกไม่กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" นักศึกษำจะไม่ได้คะแนนในกจิกรรมนัน้ ๆ

ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป (LIVE)
รายวิชา GEN0211 ภาษาจีน (ส าหรบันักศึกษากลุ่มเรยีน 001 วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 11.00 น.)

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ กิจกรรม วันและเวลา 
ถ่ายทอดสด (LIVE)

ห้องบรรยาย ก าหนดการ
ศึกษาเน้ือหาผ่านเว็บไซต์รายวิชา (e-Learning) และการสอบออนไลน์

เกณฑ์คะแนน

1 ธันวำคม 2563 - 11 มกรำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน

บทที่ 1 - บทที่ 4 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค)
เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/

ช่วงที่ 1 เปิดระบบต้ังแต่ 1 ธันวำคม 2563 - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 1 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th

24 ธนัวาคม 2563
ติดตามประกาศการสอบกลางภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th 

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน
บทที่ 5 - บทที่ 8 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค)

เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/



1
น ำเข้ำสู่บทเรียน/สรุปสำระส ำคัญ บทที่ 1 - 
สรุปสำระส ำคัญบทที่ 2

3 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

2 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 3 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 4 17 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

3
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 1
เร่ือง ภำษำจนียุคใหม่ เข้ำใจไม่ยำก โดย : อ.
สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ

 เสำร์ 9 มกรำคม 2564 ห้องประชุม 3422
ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ

4 สอบกลางภาค 14 มกราคม 2564 35 คะแนน

5 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 5 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 6 11 กุมภำพันธ์ 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

6
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 2
เร่ือง ภำษำจนีไม่ยำกอย่ำงที่คิด 
โดย : คุณอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

25 กุมภำพันธ์ 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

7 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 7 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 8 11 มีนำคม 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

8 สอบปลายภาค 25 มีนาคม 2564 35 คะแนน

100 คะแนน
หมายเหตุ :

25 กุมภาพันธ ์2564
ติดตามประกาศการสอบปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

คะแนน (รวม)
1. กำรรับชมกำรถำ่ยทอดสดกำรเรียนกำรสอน (LIVE) 
ใหเ้ขำ้ผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/
และแฟนเพจเฟซบุก๊ส ำนักฯ URL: https://www.facebook.com/ge.ssru/ 
หำกนักศึกษำไม่สำมำรถรับชมตำมเวลำทีก่ ำหนดได้ สำมำรถรับชมย้อนหลังผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ 
และผ่ำนทำง Youtube ช่อง GE SSRU Online

2. ขอ้แนะน ำในกำรท ำกจิกรรมบนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)  เมือ่ท ำกจิกรรมเกบ็คะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอใหน้ักศึกษำ
ตรวจสอบดังน้ี
    * นักศึกษำได้ด ำเนินกำร กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" เรียบร้อยแล้วในทุกกจิกรรม

    * ถำ้หำกไม่กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" นักศึกษำจะไม่ได้คะแนนในกจิกรรมนัน้ ๆ

1 ธันวำคม 2563 - 11 มกรำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน

บทที่ 1 - บทที่ 4 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค)
เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/

ช่วงที่ 1 เปิดระบบต้ังแต่ 1 ธันวำคม 2563 - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 1 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th

24 ธนัวาคม 2563
ติดตามประกาศการสอบกลางภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th 

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

ช่วงที่ 2 เปิดระบบต้ังแต่ 1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 2 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th

1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน
บทที่ 5 - บทที่ 8 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค)

เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/

ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป (LIVE)
รายวิชา GEN0211 ภาษาจีน (ส าหรบันักศึกษากลุ่มเรยีน 002 วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00 น.)

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ กิจกรรม วันและเวลา 
ถ่ายทอดสด (LIVE)

ห้องบรรยาย
เกณฑ์คะแนน

ก าหนดการ
ศึกษาเน้ือหาผ่านเว็บไซต์รายวิชา (e-Learning) และการสอบออนไลน์



1
น ำเข้ำสู่บทเรียน/สรุปสำระส ำคัญ บทที่ 1 - 
สรุปสำระส ำคัญบทที่ 2

18 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

2
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 1
เร่ือง ภำษำจนียุคใหม่ เข้ำใจไม่ยำก 
โดย : อ.สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ

25 ธันวำคม 2563
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

3 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 3 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 4 8 มกรำคม 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

4 สอบกลางภาค 22 มกราคม 2564 35 คะแนน

5 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 5 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 6 5 กุมภำพันธ์ 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

6
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ คร้ังที่ 2
เร่ือง ภำษำจนีไม่ยำกอย่ำงที่คิด 
โดย : คุณอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

19 กุมภำพันธ์ 2564 ห้องเรียน 4701
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

7 สรุปสำระส ำคัญบทที่ 7 - สรุปสำระส ำคัญบทที่ 8 5 มีนำคม 2564
ห้องเรียน 4701

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

8 สอบปลายภาค 19 มีนาคม 2564 35 คะแนน

100 คะแนน
หมายเหตุ :

รายวิชา GEN0211 ภาษาจีน (ส าหรบันักศึกษากลุ่มเรยีน 003 วันศุกร ์เวลา 11.00 - 14.00 น.)
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ กิจกรรม วันและเวลา 
ถ่ายทอดสด (LIVE)

ห้องบรรยาย
เกณฑ์คะแนน

ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป (LIVE)

ก าหนดการ
ศึกษาเน้ือหาผ่านเว็บไซต์รายวิชา (e-Learning) และการสอบออนไลน์

1 ธันวำคม 2563 - 11 มกรำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน

บทที่ 1 - บทที่ 4 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค)
เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/

ช่วงที่ 1 เปิดระบบต้ังแต่ 1 ธันวำคม 2563 - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 1 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th

24 ธนัวาคม 2563
ติดตามประกาศการสอบกลางภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th 

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
(ให้นักศึกษำเข้ำสู่ระบบ e-Learning เพือ่ศึกษำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน
บทที่ 5 - บทที่ 8 ตำมก ำหนดเวลำเพือ่เตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค)

เข้ำสู่เว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/

25 กุมภาพันธ ์2564
ติดตามประกาศการสอบปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ URL: http://gen-ed.ssru.ac.th

(ประกำศรำยชื่อสอบ/เวลำสอบ/สถำนที่ส ำหรับเข้ำสอบ)

คะแนน (รวม)
1. กำรรับชมกำรถำ่ยทอดสดกำรเรียนกำรสอน (LIVE) 
ใหเ้ขำ้ผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ URL: http://www.gecl.ssru.ac.th/
และแฟนเพจเฟซบุก๊ส ำนักฯ URL: https://www.facebook.com/ge.ssru/ 
หำกนักศึกษำไม่สำมำรถรับชมตำมเวลำทีก่ ำหนดได้ สำมำรถรับชมย้อนหลังผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ 
และผ่ำนทำง Youtube ช่อง GE SSRU Online

2. ขอ้แนะน ำในกำรท ำกจิกรรมบนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)  เมือ่ท ำกจิกรรมเกบ็คะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอใหน้ักศึกษำ
ตรวจสอบดังน้ี
    * นักศึกษำได้ด ำเนินกำร กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" เรียบร้อยแล้วในทุกกจิกรรม

    * ถำ้หำกไม่กดปุม่ "สง่ค าตอบแลว้สิน้สดุการท าแบบทดสอบ" นักศึกษำจะไม่ได้คะแนนในกจิกรรมนัน้ ๆ

ช่วงที่ 2 เปิดระบบต้ังแต่ 1 กุมภำพันธ์ - 11 มีนำคม 2564
1. แบบทดสอบผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ (e-Learning)   
   10 คะแนน
2. กิจกรรมประจ ำรำยวิชำผ่ำนเว็บไซต์รำยวิชำ  
   (e-Learning) ตอบค ำถำมจำกวิทยำกร คร้ังที่ 2 (5 คะแนน)
3. ติดตำมและตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.ge-tss.ssru.ac.th


