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คู่มอืการจดัการเรยีนการสอนคู่มอืการจดัการเรยีนการสอน
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ค าน า 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน์

ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสถานการณ์

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  ให้มีประสิทธิภาพ  คู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูล รูปแบบ และ

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของการด าเนินการบันทึกคะแนน การจัดท าผลการศึกษาก่อนส่งผลการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน 
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การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ 

 

ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

โรค  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ทั้งนี้ส านักศึกษา 

ทั่วไปทีร่ับผิดชอบด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

จึงได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ภายใต้ความร่วมมือของอาจารย์ผู้สอน  ส านัก

คอมพิวเตอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  โดยได้มีการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนแบบออนไลน์   

 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ 

รายวิชาศึกษาท่ัวไปได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563   

เป็นต้นมา ซ่ึงในช่วงแรกได้มีการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์  และในช่วงปีการศึกษา  2564  ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของรายวิชาศึกษา

ทั่วไปเพียงอย่างเดียว  ทั้งนีเ้พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  ส านักศึกษาท่ัวไปได้มี

การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์รายละเอียดดังนี้ 

1.  รูปแบบแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา  ในรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกัน  ส านักศึกษาทั่วไปจึงก าหนด

รูปแบบแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 
1 วีดิทศันแ์นะน ารายวิชา  ประกอบด้วย ชื่อวิชา  รหัสวชิา  อาจารย์ผู้สอน เนื้อหา

สาระวิชาโดยสังเขป  ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
2 รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) /

ประมวลรายวิชา 
- ชื่อ รหัสวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
- ชื่ออาจารย์ผู้สอน 
- แผนการสอน 
- เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
- รายการเอกสารอ้างอิง 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 
3 การประเมินความพร้อมของผู้เรียน  แบบสอบถามประเมินความพร้อมของผู้เรียนด้าน

อุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนและ
อ่ืน ๆ 

4 แบบทดสอบก่อนเรียน  (ถ้ามี) ประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน  
5 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 1 - แบบทดสอบก่อนเรียน (ถ้ามี) 

- สังเขปสาระส าคัญของหัวข้อ/สัปดาห์ 
- สื่อประกอบการสอน (Power Point)  
- วีดิทัศน์ (วีดิทัศน์บันทึกการสอน) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- การบ้าน /งานที่ได้รับมอบหมาย /Assignment 
- แบบทดสอบย่อย  แบบฝึกหัดหลังเรียน (ถ้ามี) 

6 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 2 
7 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 3 
8 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 4 
9 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 5 
10 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 6 
11 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 7 
12 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผล โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
1.  การสอบ ข้อสอบแบบปรนัย  ที่ด าเนินการจัดสอบ
โดยส านักศึกษาทั่วไป 
2.  การสอบที่ด าเนินการจัดสอบโดยอาจารย์ผู้สอน 
3.  การวัดผลและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ 

13 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 9 แบบทดสอบก่อนเรียน (ถ้ามี) 
- สังเขปสาระส าคัญของหัวข้อ/สัปดาห์ 
- สื่อประกอบการสอน (Power Point)  
- วีดิทัศน์ (วีดิทัศน์บันทึกการสอน) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- การบ้าน /งานที่ได้รับมอบหมาย /Assignment 
- แบบทดสอบย่อย  แบบฝึกหัดหลังเรียน (ถ้ามี) 

14 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 10 
15 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 11 
16 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 12 
17 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 13 
18 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 14 
19 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 15 
20 หวัข้อ/สัปดาห์ที่ 16 
21 หัวข้อ/สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผล โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
1.  การสอบ ข้อสอบแบบปรนัย  ที่ด าเนินการจัดสอบ
โดยส านักศึกษาทั่วไป 
2.  การสอบที่ด าเนินการจัดสอบโดยอาจารย์ผู้สอน 
3.  การวัดผลและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 
22 แบบทดสอบหลังเรียน  (ถ้ามี) ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
23 การประเมินอาจารย์ผู้สอน การประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบบริการการศึกษา 

(REG)   
 

รายละเอียดของการด าเนินการ 

1.  วีดิทัศน์แนะน ารายวิชา   

วีดิทัศน์แนะน ารายวิชาเป็นมัลติมีเดียที่แสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย  ใช้แนะน าและให้รายละเอียด

เกี่ยวกับรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตเข้าใจรายละเอียดและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป ประกอบด้วย  

1.1  ชื่อวิชา รหัสวชิา 

1.2  ชื่ออาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 

1.3  รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาและแผนการสอน  สัดส่วนคะแนน  

1.4  การวัดและประเมินผล 

ส าหรับการจัดท าวีดีโอแนะน ารายวิชา อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดท าเอง หรือแจ้งให้ส านักศึกษา

ทั่วไปด าเนินการจัดท าให้ตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน 

2.  รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)  หรือประมวลรายวิชา  คือรายละเอียดที่ส าคัญของรายวิชาที่

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จะประกอบไปด้วย  

2.1  ชื่อ รหัสวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.2  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต    

2.3  ชื่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน 

2.4  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.5  แผนการสอนจะประกอบไปด้วยหัวข้อเนื้อหารายวิชา  สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงที่สอน 

วิธีการสอน  สื่อการสอน  และชื่ออาจารย์ผู้สอน   

2.6  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลจะประกอบไปด้วย  เกณฑ์การให้คะแนน  สัปดาห์ที่วัดผล  

สัดส่วนของคะแนนต่าง ๆ 

2.7  รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  การประเมินความพร้อมของผู้เรียน   

การประเมินความพร้อมของผู้เรียนจะเป็นการด าเนินการจัดท าแบบสอบถามของส านักศึกษาท่ัวไป

เพ่ือส ารวจความพร้อมของนิสิตเกี่ยวกับอุปกรณ์  สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียน ความเข้าใจในการเข้า

โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนการแจ้งลิงค์ในการท าแบบประเมิน

ในคาบแรกของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดการเรียนการสอน การสอบ   
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4.  แบบทดสอบก่อนเรียน  (ถ้ามี)  เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาเพ่ือ

วัดความรู้ของผู้เรียน  ทั้งนี้อาจจะเป็นในรูปแบบการท าแบบทดสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยผ่าน  google form  

หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ   

5.  เนื้อหาตามหัวข้อ/สัปดาห์  จะประกอบด้วย   

5.1  แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดก่อนเรียน (ถ้ามี) 

5.2  เนื้อหาสาระส าคัญโดยสังเขปของหัวข้อ/สัปดาห์ 

5.3  สื่อประกอบการสอน  (Power Point) 

5.4  วีดิทัศน์ (วีดิทัศน์บันทึกการสอน) 

5.5 เอกสารประกอบการสอน 

5.6 การบ้าน /งานที่ได้รับมอบหมาย /Assignment 

5.7 แบบทดสอบย่อย  แบบฝึกหัดหลังเรียน (ถ้ามี) 

5.8  อ่ืน ๆ 

6.  การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผล โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

1.  การสอบ ข้อสอบแบบปรนัย  ที่ด าเนินการจัดสอบโดยส านักศึกษาท่ัวไป 

2.  การสอบที่ด าเนินการจัดสอบโดยอาจารย์ผู้สอน 

3.  การวัดผลและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ  เช่น  โครงงาน  การน าเสนองาน เป็นต้น 

7.  การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนประเมินการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG)  ตามปฏิทินการศึกษาในทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา  เพ่ือเป็นข้อมูล

ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
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2.  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือของส านัก

ศึกษาทั่วไป  ส านักคอมพิวเตอร์  กองทะเบียนและประมวลผล  และอาจารย์ผู้สอนจากคณะ-วิทยาลัย  ซ่ึงได้มี

ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ส านักศึกษาทั่วไปด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนจากข้อมูลที่ได้รับจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา 

2.  กองทะเบียนและประมวลผลจัดท าข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน  อีเมลผู้สอน  รายชื่อนิสิต

และอีเมลของนิสิตที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชา   

3.  ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดสร้างชั้นเรียนใน  google classroom  ในแต่ละรายวิชา 

และแต่ละกลุ่มเรียน  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียนเข้าในแต่ละกลุ่มวิชา 

4.  อาจารย์ผู้สอนบันทึกข้อมูล  เอกสารประกอบการสอนเข้า google classroom   

5.  อาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)/ประมวลรายวิชา  กฎและกติกา  

เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

6.  ส านักศึกษาทั่วไปด าเนินการบันทึกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือจัดสอบผ่าน 

google  form และระบบจัดสอบของส านักศึกษาทั่วไป (e-testing)  แล้วด าเนินการจัดสอบตามตารางสอบที่

ปรากฏในระบบบริการการศึกษา  (REG) 

7.  ส านักศึกษาทั่วไปด าเนินการจัดส่งคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคที่ด าเนินการจัด

สอบโดยส านักศึกษาทั่วไปเข้าระบบบริการการศึกษา  (REG) 

8.  อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนสอบและคะแนนส่วนต่าง ๆ  และด าเนินการประกาศคะแนน

สอบกลางภาคและคะแนนทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน  1  สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการเรียนการสอน 

9.  อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา  (REG)  โดยส่งผลการศึกษาแบบ

ออนไลน์ไปยังอาจารย์ผู้ประสานงาน เพื่อประชุมผลการศึกษา 

10.  อาจารย์ผู้ประสานงานอนุมัติผลการศึกษาแบบออนไลน์แล้วส่งใบส่งเกรดออนไลน์ระดับ

ภาควิชามายังส านักศึกษาทั่วไป 

11.  ส านักศึกษาทั่วไปรวบรวมผลการศึกษา แล้วสรุปผลการศึกษาเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณาผลการศึกษา 

12.  ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปอนุมัติผลการศึกษาที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก

ศึกษาทั่วไปมีมติเห็นชอบผ่านระบบบริการการศึกษา  (REG)   

13.  พิมพ์ใบส่งผลการศึกษาออนไลน์ระดับคณะ/ส านัก  ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านัก

ศึกษาทั่วไปพร้อมทั้งเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
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14.  น าใบส่งผลการศึกษาออนไลน์ระดับคณะ/ส านักส่งกองทะเบียนและประมวลผล 

15.  กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการศึกษาลงระบบบริการการศึกษา  (REG)   

 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการโดยใช้  Google Classroom  ซ่ึงเป็น

โปรแกรมท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน  ซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถให้นิสิตส่งงาน แบบฝึกหัด การให้

คะแนนงานต่าง ๆ การบันทึกเอกสารประกอบการสอน การสั่งงานผู้เรียน  โดยมีส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการ

จัดสร้างชั้นเรียนใน  google classroom  ในแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มเรียน  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนิสิตที่

ลงทะเบียนเข้าในแต่ละกลุ่มวิชา  ทั้งนีใ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการใช้เครื่องมือที่ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสอนสดผ่านโปรแกรม  Webex,  Google Meet,  Zoom Meeting,  

Facebook 

 

การวัดและประเมินผลผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ 

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19  ท าให้ได้มีการวัดและประเมินผลที่

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

ต้ังแต่ปีการศึกษา  2563  ทั้งนี้ในการวัดและประเมินผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เกณฑ์การวัดและประมินผลรายวิชาศึกษาทั่วไป   

รายวิชาศึกษาท่ัวไปได้มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลไว้ในรายละเอียดของรายวิชา  

(มคอ.3)/ประมวลรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการแจ้งกฎ กติกา ข้อตกลง เกณฑ์การให้คะแนนและ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลผ่าน Google Classroom  ของแต่ละกลุ่มเรียน  ทั้งนี้ในรายวิชาเดียวกันจะต้องมี

การใช้รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)/ประมวลรายวิชาเดียวกัน   

2. การสอบออนไลน์ 

การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการจัดสอบ  2 รูปแบบ  ดังนี้ 

1.  การจัดสอบด าเนินการโดยส านักศึกษาท่ัวไป  ได้มีการก าหนดให้รายวิชาเดียวกันใช้

ข้อสอบชุดเดียวกัน  ก าหนดมีเวลาท าข้อสอบไม่เกิน  1 ชั่วโมง  30 นาที  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  5  ตัวเลือก  

มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้สอนทุกกลุ่มเรียนร่วมจัดท าต้นฉบับข้อสอบ  

1.2  ส านักศึกษาทั่วไปบันทึกข้อสอบ  ทั้งนี้ส านักศึกษาทั่วไปจะบันทึกข้อสอบโดยได้

ใช้โปรแกรมในการจัดสอบ  2  โปรแกรมดังนี้   
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1.2.1.  ศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  เป็นโปรแกรมการจัดสอบที่

พัฒนาขึ้นโดยส านักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือสนับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1.2.2  Google Form  เป็นโปรแกรมช่วยในการท าแบบทดสอบย่อย  การสอบ

กลางภาคและปลายภาค  แบบสอบถาม  การส่งงานของผู้เรียน 

1.3  ด าเนินการสอบตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

2.  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดสอบในรายวิชาที่มีการระบุการวัดและประเมินผลใน

รูปแบบอื่น ๆ   

 

3.  การบันทึกคะแนนและการจัดท าผลการศึกษาออนไลน์ 

การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้

ด าเนินการบันทึกคะแนนและจัดท าผลการศึกษาในระบบบริการการศึกษา  (REG)  ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคะแนนการบันทึกคะแนนกิจกรรม  รายงาน  

แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย รวมทั้งคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค ตลอดจนการส่งผล

การศึกษาออนไลน์  มีข้ันตอนและมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ขั้นตอนการบันทึกคะแนนในระบบบริการการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมข้อมูลในระบบ 

1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (เข้าสู่ www.reg.msu.ac.th ) 

2. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

3. ป้อนรหัสประจ าตัว รหัสผ่าน และกดปุ่ม ตรวจสอบ 

 

http://www.reg.msu.ac.th/
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4. คลิกปุ่ม ภาระการสอน 

 

 

5. คลิกปุ่ม บันทึกเกรด 

 

คลิก ภาระการสอน 

คลิก บันทึกเกรด 
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6. เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษา เช่น ปีการศึกษา  2564 และภาคการศึกษาที่ 2 และเลือกรายวิชาที่จะ

บันทึกคะแนน เช่น 0042013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกปีการศึกษา 

2. คลิก   
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7. รายวิชาเดียวกัน ให้เลือกคอลัมน์ที่ 7 (ตัดเกรดร่วมกัน) โดยเลือกกลุ่มแรกเป็นหลัก (กลุ่มแรกไม่ต้อง 

    กดปุ่ม ที่มีลูกศรชี้ลง) กลุ่มอ่ืนทุกกลุ่มไม่ว่าปริญญาตรี ระบบปกติ หรือปริญญาตรี ระบบพิเศษ หรือ   

    ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ ให้ไปตัดร่วมกับกลุ่มแรกในระบบของท่าน  อย่าเลือกกลุ่มอ่ืนที่ไม่มีใน

ภาระงานสอนของท่าน ไม่เช่นนั้นท่านจะใส่คะแนนไม่ได้ เช่น    รายวชิา 0042013  

 

 

 

2. คลิกเลือกกลุ่ม 

1. คลิก 
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8. คลิกปุ่มในคอลัมน์คะแนน (คอลัมน์ที่ 6)  กลุ่มแรกที่ถูกตัดเกรดร่วม ปุ่มสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ จะเห็นหน้าจอ

บันทึกคะแนน 

 

 

 

 

 

 

คลิก  

กลุ่มหลักในการต้ังช่วงคะแนน 
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9. คลิกปุ่มซ้ายมือ บันทึกช่วงคะแนน  

 

 

 

หมายเหตุ คัดลอกมาเพียงบางส่วน 

 

10. เลือกปุ่ม FIX-RATE พิมพ์ตัวเลขลงในช่อง FIX-RATE โดยใช้ตัวเลขตามช่วงล่างของเกรดแต่ละช่วง      

 

 
 

 

 

 

 

คลิกบันทกึช่วงคะแนน 

1. คลิกเลือก 2. ก าหนดช่วงคะแนนตาม มคอ.3 
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การประเมินผล 

ช่วงเกรด เกรด 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 

 

11. เลือกปุ่มขวาล่าง คะแนนรวมปัดทศนิยมต าแหน่งที่ เลือก 0 จะได้สะดวก  ไม่มีทศนิยมเป็นเลขจ านวนเต็ม  

เลือกปุ่ม MINIMUM เป็น  F  และ ปุ่ม MAXIMUM เป็น  A  แล้วกดปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกปัดจุดทศนิยม 2. คลิกเลือกเกรดต่ าสุด 

3. คลิกบันทึก 
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12. การตัง้เกณฑ์ประเมินผล ให้ไปช่วงล่าง กรุณาระบุข้อมูลของการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง จะมี 8  

     คอลัมน์ 

 คอลัมน์ที่ 1 NO ใส่เลข 1, 2, 3… ขึ้นอยู่กับจ านวนวิธีการประเมิน 

 คอลัมน์ที่ 2 SCORE EVAUATION ตั้งวิธีการประเมิน  

 คอลัมน์ที่ 3 TOTAL ตั้งค่าคะแนน แต่ละวิธีการประเมิน จะตั้งเท่าไรก็ได้ 

 คอลัมน์ที่ 4 TYPE การตั้งประเภทวิธีการประเมินว่าจะเป็น QUIZ หรือ MIDTERM  

     หรือ FINAL 

 คอลัมน์ที่ 5 STATUS เป็นการเลือกว่าจะให้นิสิตทราบคะแนนแต่ละวิธีการประเมิน เลือก  

     ปุ่ม SHOW แต่ถ้าไม่ต้องการให้นิสิตทราบคะแนนแต่ละวิธีการประเมิน เลือกปุ่ม NOT SHOW 

 คอลัมน์ที่ 6 RAW ไม่ได้ใช้ 

 คอลัมน์ที่ 7 % เป็นการเลือกว่าจะเก็บคะแนนแต่ละวิธีการประเมินเท่าไร จะคะแนน 

     ทั้งหมดเต็ม 100  

      คอลัมน์ที่ 8 INSTRUCTOR เป็นการเลือกว่าคะแนนแต่ละวิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอนท่านใด

รับผิดชอบ ควรเลือกเลย เพื่อให้อาจารย์ท่านนั้นสามารถบันทึกคะแนนได้  

เช่น 
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     กรณีท่ีมีผู้สอน  1  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. คลิกบันทึก 

3. คลิก SHOW 2. จ านวนข้อสอบ 4. สัดส่วนคะแนนที่เป็นร้อย

ละ 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

 

1. วิธีประเมิน 
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 หรือ  กรณีท่ีมีผู้สอนมากกว่า  1  คน 

 

**อย่าลืมกดปุ่มบันทึก 

ผู้สอนคนที่  1 

ผู้สอนคนที่  2 

เลือกผู้บันทึกคะแนน 
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13. ส าหรับการ Import คะแนนกลางภาค และปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป 

13.1 คลิกปุ่มทางซ้าย ปุ่ม Import คะแนนสอบ กลางภาค 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก Import คะแนนสอบกลางภาค 
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13.2 จะพบหน้าจอตามข้างล่าง ท าตามขั้นตอน  

 step 1 ตรวจสอบความถูกต้อง  

 step 2 เลือกรายการที่ต้องการ import ขั้นตอนนี้ต้องเลือกให้รอบครอบและถูกต้อง 

 step 3 ท าการกดปุ่ม import  

 

 

กรณี  COMMENT  จะใช้เพ่ือตรวจสอบว่ามีนิสิตขาดสอบ  กรอกรหัสผิด  และปัญหาอื่นๆ 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกวิธีประเมิน 2. คลิก Import 

คลิก COMMENT 
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กรณีมีนิสิตขาดสอบแล้วมาติดต่อสอบย้อนหลังสามารถบันทึกคะแนนได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

คลิก ย้อนหลัง Import คะแนนสอบกลางภาค 

1. คลิกเลือกวิธีประเมิน 

2. คลิก Import 
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3.2  การส่งผลการศึกษาออนไลน์ส่วนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  เลือกเมนูบันทึกเกรด   

 

 

 

2.  เลือกท่ีปุ่ม     ของรายวิชาและกลุ่มเรียนที่ต้องการส่งผลการศึกษา 

 

 

 

คลิกบันทกึเกรด 

คลิก  
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3.  ด าเนินการบันทึกช่วงคะแนน  ตั้งช่วงคะแนน แล้วบันทึกคะแนนส่วนต่าง ๆ   เมื่อด าเนินการจัดท าคะแนน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม    เพ่ือส่งผลการศึกษา   

 

 

 

4.  เลือกเมนู การส่งเกรดออนไลน์   

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก  

คลิกการส่งเกรดออนไลน ์
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5.  กดเลือกอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 

 

 

6.  เมื่อเลือกชื่อผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม ส่งเกรดออนไลน์ 

 

 

 

คลิก เลือกชื่อผู้ประสานงาน

รายวิชา 

คลิก  

คลิกตกลง  
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7.  พิมพ์ใบส่งเกรดออนไลน์  โดยกดท่ีพิมพ์ใบส่งเกรดออนไลน์ส่งส านัก 

 
 

8.  ลงชื่อผู้สอนใบส่งเกรดออนไลน์แล้วน าส่งผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมพิจารณาผลการศึกษา

ของแต่ละรายวิชา 

 

 

คลิก  

ลงลายมือชื่อ 
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9.  การตรวจสถานะผลการพิจารณาผลการศึกษา 
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3.3  การส่งเกรดออนไลน์ส่วนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  อาจารย์ผู้ประสานงานเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  เลือกเมนู พิจารณาเกรดผู้ประสานงาน   

 

 
 

 

 

คลิกภาระการสอน  

คลิกพิจารณาเกรดผู้ประสาน 
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2.  คลิกเลือกใส่เครื่องหมาย    ของกลุ่มเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรายวิชา   

 

 

3.  กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่เกรดผ่านความเห็นที่ประชุมรายวิชา ตัวอย่างเช่นเกรดผ่านที่ประชุมวันที่ 7 

กุมภาพันธ์  2565 ให้กรอกเป็น  7/02/2565 จากนั้นกดที่ปุ่มอนุมัติตามท่ีเลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกใส่เคร่ืองหมาย  

1. กรอกวันที่/เดือน/พ.ศ.  

2. คลิกอนุมัติตามที่เลือก 
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4.  กรณีหากมีกลุ่มเรียนใดที่ไม่ได้รับอนุมัติ 

4.1  คลิกที่ปุ่มรายละเอียด   

 

 

 

4.2  คลิกเลือกไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุแล้วกดท่ีท ารายการ 

 

 

 

5.  กดเลือกเมนูพิมพ์ใบเกรดออนไลน์ระดับผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อพิมพ์ใบส่งเกรด  

 

 

 

 

คลิก 

คลิก 



28 
 

6.  อาจารย์ผู้ประสานงานลงชื่อในใบส่งเกรดระดับภาควิชา 
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3.4  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งผลการศึกษา 

1. ก าหนดสัดส่วนคะแนนถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และคะแนน % รวมครบ 100 หรือไม่ 

 
 

2.  ไดบ้ันทึกจ านวนข้อของข้อสอบและการคิดสัดส่วนคะแนนให้เป็นร้อยละให้เป็นไปตามที่รายวิชา

ก าหนดถูกต้องหรือไม่ 

 
 

3.  ได้ก าหนดช่วงเกรด เป็น A  80, B+ 75, B 70, C+ 65, C 60, D+ 55, D 50, F 0   หรือไม่ 

 

 
 

4. ได้ก าหนดการปัดจุดทศนิยมในระบบบริการการศึกษา (REG)  ถูกต้องตรงตามที่รายวิชาก าหนด

หรือไม่ 

3. คลิกเลือกปัดจุดทศนิยม 0 ต าแหน่ง 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

2. ก าหนดช่วงคะแนนตาม 

มคอ.3 

1. คลิกเลือก FIX - RATE 

จ านวนข้อสอบ 
สัดส่วนคะแนนที่เป็นร้อยละ 
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5.  มีคะแนนสอบย้อนหลังกลางภาคหรือคะแนนสอบย้อนหลังกลางภาค และบันทึกแล้วหรือไม่ 

6.  มีนิสิตทีไ่ม่มีคะแนนสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคปรากฏ เป็นนิสิตที่มีรายชื่อตรงกับข้อมูลของ

ผู้ที่ “ขาดสอบ” ในเมนู comment หรือไม่ 

7.  มีนิสิตที่ท าเรื่องขอคืนผลการลงทะเบียน  ขอย้ายกลุ่มเรียน  ขอนิสิตกรณีย้ายคณะ/สาขาท่ีเปลี่ยน

รหัสประจ าตัว มีคะแนนครบทุกกิจกรรมหรือไม่   

8.   มีนิสิตที่สถานะการส่งงาน Google Classroom แจ้งวา่ "ยังไม่ส่ง" แต่มีไฟล์งานปรากฏหรือไม่ 

9.  มีนิสิตส่งงานผิดช่องทางที่ก าหนด  นิสิตส่งงานผิดอีเมล  นิสิตยกเลิก classroom  นิสติเข้าเรียน

ออนไลน์ผิดกลุ่มเรียน  นิสิตไม่ได้ถูกสมาชิกระบุชื่อในรายงานกลุ่ม /โครงงาน/project กลุ่ม  แล้ว

ได้กรอกคะแนนแล้วหรือไม่ 

10.  ได้มีการเลือก status หน้าบันทึกช่วงคะแนนให้เป็น show เพ่ือประกาศคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ 

รวมถึงคะแนนสอบกลางภาคให้นิสิตตรวจสอบก่อนส่งผลการศึกษาครบทุกกิจกรรมหรือไม่ 

11.  ได้ด าเนินการกรอกคะแนนเป็น 0 คะแนนกรณีนิสิตที่ช่องคะแนนนั้นเป็นช่องว่างครบถ้วนหรือไม่   

12.  ได้มีการกรอกหรือแก้ไขคะแนนกรณีนิสิตที่มีการทักท้วงเก่ียวกับคะแนนแล้วหรือไม่ 

13.  เกรดของนิสิตในช่องที่  1  และช่องที่  2  เหมือนกันทุกช่องหรือไม่  

14.  ก่อนกดส่งเกรดออนไลน์ได้มีการกด transfer grade แล้วหรือไม่   

15.  หากมีการแก้ไขคะแนนใดแล้วได้กด transfer grade อีกครั้งก่อนกดส่งเกรดออนไลน์หรือไม่   

 
 

16.  ไดเ้ลือกชื่อผู้ประสานงานที่หน้าบันทึกคะแนนก่อนกดส่งเกรดที่เมนู “การส่งเกรดออนไลน์” 

หรือไม ่  

 

 

 

 

 

คลิก  
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17.  หลังกดส่งเกรดส่งเกรดออนไลน์ แล้ว หน้าบันทึกเกรดขึ้นข้อความ “อาจารย์ส่งเกรดโดย : ……”  

ปรากฎหรือไม่ 
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