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 มิถุนายน 2564 
 

 

 

 ฝ่ายวิชาการ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

คู่มือนักศึกษา 
สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
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คู่มือนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1     

ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 ( Covid-19) ลงวันที่             

23 พฤษภาคม 2564 และประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในชั้น

ปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานการศึกษา  การปฏิบัติงานของคณะ

นิติศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่นักศึกษา ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำคู่มือนักศึกษา

สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ขึ้น 

แนวทางการเรียนการสอนและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเรียนการสอน 

การสอบวัดผล และช่องทางการติดต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มจีัดการการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

ช่วงเวลา รูปแบบการเรียนการสอน 
 

21 มิถนุายน 2564  
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

 
(ก่อนสอบกลางภาค) 

 

 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกกระบวนวิชา โดยให้อาจารย์สอน
สด (live) ตามวันและเวลาตามตารางสอนปกติ และบันทึกวิดีโอการ
สอนไว้เพื่อป้องกันกรณีนักศึกษาประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคใน
ระหว่างการเรียน ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บันทึกวิดีโอ
การสอนเป็นดุลพินิจของอาจารย์ 

I. การเรียนการสอน 
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 

เป็นต้นไป 
 

(หลังสอบกลางภาค) 

 
1. ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีความเสี ่ยงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ คณะ
นิติศาสตร์จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกวิชาโดยสอน
รูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนการสอนในห้องด้วย  
2. หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ให้ยังคงจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ตามที่กำหนดในช่วงก่อนสอบกลางภาค 
 
ทั้งนี ้ หากนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง 
คณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

         * กำหนดสอบกลางภาค วันที่ 16-22 สิงหาคม 2564 

 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ใช้ระบบ Microsoft Teams เป็นช่องทางแรก (first 

contact point) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดย ITSC จะนำนักศึกษาเข้าสู่ระบบ 

Microsoft Teams ให้โดยอัตโนมัติภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น ให้นักศึกษาติดตามการชี้แจงเรื่อง

การเรียนการสอนของแต่ละวิชาในขั้นแรกได้จาก Microsoft Teams 

ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนสำเร็จแล้ว แต่รายชื่อนักศึกษาตกหล่นหรือยังไม่ถูก

นำเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาติดต่อไปยัง ITSC เพื่อขอเพิ่มรายชื่อตนเองเข้าระบบได้ โดยแจ้งรหัสวิชา และ 

section ตามช่องทางการติดต่อดังนี้ 

• Fanpage ITSC https://www.facebook.com/fanpage.itsc  

• itsc@cmu.ac.th  

• โทร. 053 943811, 053 943827-28 

https://www.facebook.com/fanpage.itsc
mailto:itsc@cmu.ac.th
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3. คณะนิติศาสตร์จะรวบรวมช่องทางแพลตฟอร์ม (platform) ที่อาจารย์ผู้สอนใช้ในการสอนสด

ออนไลน์ (live) ในแต่ละวิชาและอีเมลของอาจารย์ผู้สอน และประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนวันเปิดภาค

การศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีที่นักศึกษาอาจมีเหตุขัดข้องในการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ในช่วง

ต้นภาคการศึกษา 

4. ช่องทางและระยะเวลาในการลงคลิปบันทึกการสอนเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

5. ในการสอนสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา อาจารย์ผู ้สอนจะแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี ้ให้แก่

นักศึกษา 

▪ ช่องทางและรายละเอียดของการบรรยายออนไลน์  

▪ เค้าโครงการสอน  

▪ เอกสารประกอบการสอน  

▪ หนังสือหรือตำราที่แนะนำให้แก่นักศึกษา 

▪ รูปแบบและวิธีการวัดผล 

▪ เกณฑ์การตัดเกรด 
 

 



 

 

5 

 

 

 

1. การแจ้งรูปแบบและวิธีการวัดผล 

อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเกณฑ์การวัดผลและรูปแบบการวัดผลการศึกษาที่ชัดเจนในวิชาที่รับผิดชอบแก่

นักศึกษาในการสอนสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 

 

2. รูปแบบการวัดผลการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนมีดุลพินิจในการเลือกรูปแบบการวัดผลการศึกษาแบบอิงเกณฑ์ แบบอิงกลุ่มหรือแบบ

อื่นๆ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะเลือกรูปแบบการวัดผลการศึกษาแบบใด ให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้

นักศึกษาได้ลำดับขั้น F เมื่อนักศึกษามีคะแนนรวมทั้งหมดในกระบวนวิชาน้อยกว่าร้อยละ 50 เว้นแต่มีเหตุอัน

สมควรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

 

3. เกณฑ์การวัดผล 

การวัดผลการศึกษาในกระบวนวิชาแกนและวิชาเอกบังคับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชามีดุลพินิจให้มี

สัดส่วนคะแนนเก็บซึ่งเป็นคะแนนที่ไม่ได้มาจากการสอบวัดผลตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคได้ไม่

เก ินร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั ้งหมด  เว ้นแต่ม ีเหตุอ ันสมควรและได้ร ับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

4. วิธีการวัดผล 

 

 

 

II. การสอบวัดผล 
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การสอบกลางภาค 

การจัดสอบวัดผลกลางภาคในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบวัดผล

ในรูปแบบออนไลน์ตามที่คณะนิติศาสตร์กำหนดเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนอาจจัดสอบเองโดยเลือกรูปแบบ

อื่นที่ไม่ใช่รูปแบบการสอบออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ได้ตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน และให้การจัดสอบ

เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน 

รูปแบบการสอบออนไลน์ที่คณะนิติศาสตร์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้นักศึกษามีอุปกรณ์หลักสำหรับการเข้าระบบ Zoom และอ่านกระดาษคำถาม 1 เครื่อง 

และมีอุปกรณ์เสริมเป็นกล้องอีก 1 ตัวซึ่งอาจเป็นกล้อง webcam โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 

หรือคอมพิวเตอร์ตามความสะดวกของนักศึกษา 

2. เป็นระบบการคุมสอบผ่าน Zoom  

2.1 นักศึกษาต้องเข้าสอบตาม link หรือ meeting ID ที่จัดสรรไว้ให้สำหรับการสอบในแต่

ละวิชา 

2.2 ให้นักศึกษาระบุชื่อแสดงตัวตนใน Zoom ตามลำดับดังนี้ คือ รหัสนักศึกษา ตามด้วย

ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย 

2.3 การแจกกระดาษคำถามจะส่งผ่านระบบ Zoom เท่านั้น 

2.4 ก่อนเวลาเริ่มทำข้อสอบ จะมีการเช็คชื่อผู้เข้าสอบโดยการบันทึกภาพใบหน้านักศึกษา

และบันทึกภาพบัตรประจำตัวนักศึกษาตามคำส่ังของกรรมการผู้คุมสอบ หากนักศึกษา

เข้าระบบไม่ทันเวลาเช็คชื่อจะถือว่านักศึกษาขาดสอบวิชานั้น ดังนั้น จึงแนะนำให้

นักศึกษาเข้าสู่ระบบก่อนเวลาเช็คชื่อ ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้เข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาทำ

ข้อสอบ 30 นาที 

2.5 ก่อนเร่ิมสอบ ผู้คุมสอบให้นักศึกษาหันกล้องให้เห็นบรรยากาศรอบห้อง 

2.6 ให้นักศึกษาตั้งกล้องในตำแหน่งที่สามารถเห็นใบหน้าและมือทั้งสองข้างของนักศึกษา 

2.7 ในระหว่างเวลาสอบ ให้นักศึกษาเปิดลำโพงไว้ตลอดเวลาเพ่ือฟังคำชี้แจงหรือคำสั่งจาก

กรรมการผู้คุมสอบ หากนักศึกษาได้รับเสียงเรียกหรือคำส่ังจากกรรมการผู้คุมสอบ แต่

ไม่มีการตอบสนองใดๆ เช่น การเรียกให้วางมือไว้บนโต๊ะ อาจถูกปรับทุจริตได้ 
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2.8 ให้นักศึกษาเขียนคำตอบด้วยลายมือของตนเองลงบนแบบฟอร์มกระดาษคำตอบของ

คณะนิติศาสตร์และสแกนส่งกระดาษคำตอบในระบบ CMU Online 

2.9 ไม ่อนุญาตให้ผ ู ้ เข ้าสอบตอบคำถามด้วยการพิมพ์หร ือการเข ียนด้วยปากกา

อิเล็กทรอนิกส ์

2.10 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลุกออกจากโต๊ะที่นั่งสอบในระหว่างที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ 

2.11 เมื่อครบเวลาทำข้อสอบแล้ว กรรมการผู้คุมสอบจะแจ้งให้นักศึกษาวางปากกาและ 

ถ่ายรูปสแกนคำตอบทุกหน้า และจัดส่งเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อความชัดเจนของ

กระดาษคำตอบและป้องกันการตกหล่นของไฟล์หน้ากระดาษ โดยไฟล์สแกนจะต้อง

แสดงให้เห็นถึงคำตอบอย่างชัดเจน ผู้ตรวจจะตรวจคำตอบตามสภาพความชัดเจนของ

คำตอบที่ปรากฏ โดยนักศึกษาสามารถเลือกใช้แอพพลิเคชั ่นสแกนเอกสารตามที่

นักศึกษาถนัดได้ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั ่นสแกน

เอกสารไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น การถ่ายกระดาษหลาย

หน้าเพื่อสแกนและการเซฟเป็นไฟล์ pdf 
2.12 ให้นักศึกษาส่งคำตอบที่บันทึกเป็นไฟล์ pdf แล้วผ่านทางระบบ CMU Online ใน

รายวิชาที่นักศึกษาสอบนั้นหลังสอบเสร็จโดยทันทีก่อนที่จะออกจากการสอบในระบบ 

Zoom ทั้งนี้ คำตอบที่ส่งไปผิดช่องทางจะไม่ได้รับการตรวจไม่ว่ากรณีใดๆ  

2.13 ให้นักศึกษาเข้าทดลองการสอบออนไลน์และการส่งไฟล์คำตอบเข้าสู ่ระบบ CMU 

Online ที่คณะจะจัดทดลองการสอบใหต้่อไป 

3. การจัดสอบจะมีผู้คุมสอบคอยควบคุมและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่สอบ 

ทั้งนี้ การจัดสอบย่อมคำนึงถึงมาตรฐานการวัดผลการศึกษา การป้องกันการทุจริต และข้อจำกัดของ

นักศึกษาด้านอุปกรณ์ในการสอบ คณะนิติศาสตร์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาผู้ขาดแคลนอุปกรณ์

สำหรับการศึกษาออนไลน์สามารถยื่นขอยืมได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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การสอบปลายภาค  

1. ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเสี่ยง

ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ คณะนิติศาสตร์อาจเลือกจัดการสอบวัดผลในห้องตามปกติ 

2. หากสถานการณ์ไม่ดีขึ ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบวัดผลในรูปแบบ

เช่นเดียวกับการจัดสอบกลางภาคดังกล่าวไปข้างต้น  

ทั้งนี้ หากนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

 

หัวเรื่องที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ เวลาทำการ 
 

การใช้งานระบบ 
Microsoft 
Teams 

 
 

 
ITSC  
www.itsc.cmu.ac.th 
 

Fanpage ITSC 
https://www.facebook.com/fanpage.itsc 

itsc@cmu.ac.th  
053 943811,  
053 943827-28 
 

 
จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 16.30 น. 
 

 
การใช้งานระบบ 
CMU Online 

 

 
TLIC 
https://tlic.cmu.ac.th/  

 
cmuonline@cmu.ac.th  
053 943866, 053 943868 
Line: TLIC CMU หรือ QR code นี้ 

 
จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

III. ช่องทางการติดต่อ 

http://www.itsc.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/fanpage.itsc
mailto:itsc@cmu.ac.th
https://tlic.cmu.ac.th/
mailto:cmuonline@cmu.ac.th
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หัวเรื่องที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ เวลาทำการ 
 

การใช้งานระบบ 
Zoom 

 

 
ITSC และ TLIC 

 
One Stop Services 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 
053 943827 
onestop@cmu.ac.th 

 
จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 16.30 น. 
 

 
การสนับสนุน 

การเรียนการสอน 
 

(งานบริการ
การศึกษา) 

 

 
สุธีรา ช่อประดิษฐ (พ่ีแร็ค)  
กฤษณ ศิริ (พ่ีหนึ่ง)  
ชลธิชา แก้วหล้า (พ่ีแนล) 
จันทกานต์ ศิริโก (พ่ีมิน) 

 
053-942917 
053-942918 
053-942917 
053-942932 
 
Add Line Official Academic Law 
CMU ได้ที่ 
Line ID: @514fynsk 
QR code 

 
 

 
 
จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 17.00 น. 
 

สหกิจศึกษา ธัญธนพร ธรรมมณี (พ่ีปริ๊น) 053-942932 
 

จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 16.30 น. 
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

มณีเนตร สอนทุ่ง (พ่ีเนท)  053-942919 
 

จันทร์ - ศุกร์ 
8.30 – 16.30 น. 
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