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·ํÒ¤ÇÒÁÃÙŒ̈ Ñ¡¡Ñº Microsoft Teams

¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×่ÍÊÒÃ  ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈáÅÐµÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ

¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ/µÔ´µÒÁ§Ò¹ ãËŒ¤Ðá¹¹§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹



¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ§Ò¹â»Ãá¡ÃÁ Microsoft Teams

Web Application Desktop / Mobile Application



¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐãªŒ§Ò¹ Microsoft Teams

ÊํÒËÃÑºàÃÕÂ¡´Ù¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Õ่¼ÙŒãªŒ·ํÒ§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐºº (àÊÁ×Í¹ News Feed)

ÊํÒËÃÑºÊ¹·¹Ò¡Ñº¼ÙŒãªŒ§Ò¹Í×่¹æ ·Ñ้§áººà´Õ่ÂÇáÅÐáººËÅÒÂ¤¹

¾×้¹·Õ่¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ã¹¡ÅØ‹Á/¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅØ‹Á

ã¹¡ÅØ‹ÁÃÙ»áºº Class ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ Assignment ËÃ×ÍÁÍºËÁÒÂ§Ò¹/µÃÇ¨ÊÍº§Ò¹ 
áÅÐãËŒ¤Ðá¹¹ä´Œ àËÁÒÐÊํÒËÃÑºËŒÍ§àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�

¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅµÔ´µ‹ÍºØ¤¤Å/â·Ãáººà´Õ่ÂÇáÅÐ¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ

¨Ñ´¡ÒÃ/àÃÕÂ¡´Ùä¿Å�·Ñ้§ËÁ´·Õ่ä´ŒÍÑ¾âËÅ´ËÃ×ÍÊÃŒÒ§äÇŒ áÅÐà¾Ô่Á¾×้¹·Õ่¤ÅÒÇ´�

Activity

Chat

Teams

Assignments

Calls

Files



¡ÒÃÊÃŒÒ§ Teams

 ¡ÒÃÊÃŒÒ§ªÑ้¹àÃÕÂ¹ 
 ÊÃŒÒ§ Assignment 
 µÔ´µÒÁ Assignment
 ãËŒ¤Ðá¹¹§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹
 ÊÃŒÒ§áºº·´ÊÍº

 ·ํÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
 ¾Ù´¤ØÂáÅ¡à»ÅÕ่Â¹
 »ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�
 áº‹§»˜¹¢ŒÍÁÙÅ

 »ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹� 
 ºÑ¹·Ö¡ÇÔ´ÕâÍ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
 áº‹§ºÑ¹Ê¶Ò¹ÐÃÒÂ§Ò¹
 ¤Çº¤ØÁÊÔ· Ô̧์¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§

àÍ¡ÊÒÃ

 »ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÅØ‹Á
 à¾Ô่ÁÊÁÒªÔ¡áºº·Ñ้§¡ÅØ‹Á
 µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ ÊâÁÊÃ 

ªÁÃÁ staff ·Õ่µŒÍ§·ํÒ§Ò¹
Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Class PLC Staff Other

Presenter
Presentation Notes
• Class 	การสร้างชั้นเรียน สร้าง assignment ติดตามและตรวจสอบรายงานของนักเรียน สร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ • PLCs 	เหมาะสำหรับสมาชิกที่เป็นนักวิชาการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา ซึ่งทีมประเภทนี้จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ พูดคุยแลกเปลี่ยน ประชุมออนไลน์ แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน• Staff Members 	เหมาะสำหรับกลุ่มที่มี leader ในการควบคุมข่าวสาร ควบคุมสิทธิ์สมาชิกในการเข้าถึงเอกสารบางงานเท่านั้น แบ่งบันสถานะความก้าวหน้ารายงาน ประชุมออนไลน์ และบันทึกวิดิโอการประชุมออนไลน์• Anyone 	เหมาะสำหรับ สโมสร ชมรม ชุมนุม หรือ staff ที่ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ในการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูล ประชุมออนไลน์แบบย่อยและแบบทั้งกลุ่ม ตั้งค่าสิทธิ์ของสมาชิกในทีม



¡ÒÃÊÃŒÒ§ Team »ÃÐàÀ· Class (ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�)

 ÃÐºØª×่ÍËŒÍ§àÃÕÂ¹

 ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÇÔªÒàÃÕÂ¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§ Team »ÃÐàÀ· Class (ËŒÍ§àÃÕÂ¹)

à¾Ô่ÁÃÒÂª×่Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§ Team »ÃÐàÀ· Class (ËŒÍ§àÃÕÂ¹)

à¾Ô่ÁÃÒÂª×่ÍÍÒ¨ÒÃÂ�
·Õ่Ã‹ÇÁÊÍ¹ (¶ŒÒÁÕ)



¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ Team »ÃÐàÀ· Class (ÁÕ 2 ÇÔ¸Õ)

à¢ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹·Ñ¹·Õ
àÁ×่ÍÍÒ¨ÒÃÂ�ËÃ×Íà¨ŒÒ¢Í§·ÕÁ·ํÒ¡ÒÃà¾Ô่ÁÃÒÂª×่Í

1

Presenter
Presentation Notes
เจ้าของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม ท่านจะอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติได้รับรหัสสำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสแล้วให้ผู้ใช้งานไปที่ Join or Create a Team



¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ Team »ÃÐàÀ· Class (ÁÕ 2 ÇÔ¸Õ)

à¢ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÇÂ “Team Code”
 ÍÒ¨ÒÃÂ�ËÃ×Íà¨ŒÒ¢Í§·ÕÁà»š¹¼ÙŒÊÃŒÒ§ Team Code

 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹ํÒ Team Code ä»¡ÃÍ¡à¾×่Íà¢ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹2ÍÒ¨ÒÃÂ�/à¨ŒÒ¢Í§·ÕÁ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹

Presenter
Presentation Notes
เจ้าของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม ท่านจะอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติได้รับรหัสสำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสแล้วให้ผู้ใช้งานไปที่ Join or Create a Team



¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ (Add Channel)

 ÃÐºØª×่Í¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ/º·àÃÕÂ¹

 ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ/º·àÃÕÂ¹

 Í¹ØÞÒµãËŒ·Ø¡¤¹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÁÍ§àË็¹¡ÅØ‹Á¹Õ้

 Í¹ØÞÒµãËŒà©¾ÒÐºÒ§¤¹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÁÍ§àË็¹¡ÅØ‹Á¹Õ้



µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ (Channel)

¡ÅØ‹Áà©¾ÒÐºÒ§¤¹ (Private) 
 ÁÕäÍ¤Í¹ÃÙ»áÁ‹¡ØÞá¨ÍÂÙ‹´ŒÒ¹¢ŒÒ§ 
 áº‹§¡ÅØ‹Á·ํÒ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ
 ÍÒ¨ÒÃÂ�/à¨ŒÒ¢Í§ËŒÍ§à·‹Ò¹Ñ้¹ ·Õ่ÊÒÁÒÃ¶à¾Ô่Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾×่ÍãËŒ

ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´¤ØÂËÃ×Í¨Ñ´¡ÒÃä¿Å�àÍ¡ÊÒÃã¹¡ÅØ‹Á¹Õ้ä´Œ

¡ÅØ‹ÁÁÒµÃ°Ò¹ (Standard) 
 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¡ÅØ‹Á¹Õ้ä´Œ 
 áº‹§¡ÅØ‹Áà¹×้ÍËÒã¹ÃÒÂÇÔªÒÍÍ¡à»š¹ËÁÇ´ËÁÙ‹ 
 Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃãªŒ§Ò¹àª‹¹ ¡ÒÃáº‹§º·àÃÕÂ¹ 

¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ



¡ÒÃÊ¹·¹Ò¼‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÂã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹/¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ

á¶ºàÁ¹Ù Posts 
 ¾×้¹·Õ่ÊํÒËÃÑºãËŒÍÒ¨ÒÃÂ�áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õ่ÁÕÊÔ·¸Ô์ÀÒÂã¹

¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ¹Ñ้¹æ ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹¼‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ 

 ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁà¤Å×Í่¹äËÇ¢Í§¡Ô̈ ¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Õ่
à¡Ô´¢Ö้¹ÀÒÂã¹¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ¹Ñ้¹æ 



¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃä¿Å�àÍ¡ÊÒÃã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹

ÍÒ¨ÒÃÂ�/à Œ̈Ò¢Í§ËŒÍ§àÃÕÂ¹ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õ่ÁÕ
ÊÔ·¸Ô์ã¹¡ÅØ‹Á¹Ñ้¹æ ÊÒÁÒÃ¶ÍÑ¾âËÅ´áÅÐ

Ñ̈´¡ÒÃä¿Å�àÍ¡ÊÒÃä´Œ



¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃä¿Å�àÍ¡ÊÒÃã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹

Upload

ÍÑ¾âËÅ´ä¿Å�ä´Œ·Ø¡ª¹Ô´

Copy link

¤Ñ´ÅÍ¡ÅÔ§¤�¢Í§â¿Å�à´ÍÃ�¹Õ้

¼ÙŒ·Õ่ÁÕÊÔ· Ô̧์à¢ŒÒ¶Ö§ÅÔ§¤�¹Õ้ä´Œ ¤×Í
¼ÙŒ·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¹Õ้à·‹Ò¹Ñ้¹

New

ÊÃŒÒ§â¿Åà´ÍÃ�
ÊÃŒÒ§ä¿Å�àÍ¡ÊÒÃ



¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃä¿Å�àÍ¡ÊÒÃã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹

Add cloud storage

 à¾Ô่Á¾×้¹·Õ่ Ñ̈´à¡็ºº¹¤ÅÒÇ´�

Open in SharePoint

 à»�´â¿Å�à´ÍÃ�¹Õ้º¹Ë¹ŒÒàÇ็º 
SharePoint

Download

ËÒ¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ä¿Å�
ã´æ ã¹â¿Åà´ÍÃ�äÇŒ ¨Ðà»š¹
¡ÒÃ´ÒÇ¹�âËÅ´ä¿Å�·Ñ้§ËÁ´
ã¹â¿Åà´ÍÃ�à»š¹ÃÙ»áººä¿Å� 
.zip



¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹� (Meet)

àÁ×่Íà¢ŒÒÁÒã¹¡ÅØ‹Á·Õ่µŒÍ§¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹�áÅŒÇ 

¡´»Ø†Á (Meet Now)
à¾×่Íà¢ŒÒÊÙ‹¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹�



¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹� (Meet)

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
¡‹Í¹àÃÔ่Á»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹

¡ํÒË¹´ª×่Í¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹

àÃÔ่Á¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹

¡ํÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ»�´/à»�´¡ÅŒÍ§



à¤Ã×่Í§Á×Í¨Ñ́ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹� (Meet)

à»�´-»�´
¡ÅŒÍ§/äÁ¤�

áªÃ�Ë¹ŒÒ¨Í/àÍ¡ÊÒÃ/Whiteboard

µÑÇàÅ×Í¡
à¾Ô่ÁàµÔÁ

¡ÒÃáª·
ã¹¡ÅØ‹Á

àÇÅÒ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

ÃÒÂª×่ÍÊÁÒªÔ¡
ã¹¡ÅØ‹Á

µÑ้§¤‹ÒäÁâ¤Ãâ¿¹ ¡ÅŒÍ§ ÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§

à»�´¡ÃÐ´ÒÉâ¹Œµ

áÊ´§¼Åáººàµ็ÁË¹ŒÒ¨Í

àºÅÍ©Ò¡ËÅÑ§

àÃÔ่Á-ËÂØ´ ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÍ¹

»�´¡ÅŒÍ§¼ÙŒÃ‹ÇÁÊ¹·¹Ò·Ñ้§ËÁ´



¡ÒÃáº‹§»˜¹¢ŒÍÁÙÅ/Ë¹ŒÒ¨Í (Share)

áªÃ�·Ø¡ÍÂ‹Ò§
·Õ่ÍÂÙ‹º¹¨Í

áªÃ�à©¾ÒÐË¹ŒÒµ‹Ò§
·Õ่µŒÍ§¡ÒÃ

áªÃ�ä¿Å�¹ํÒàÊ¹Í·Õ่ÁÕÍÂÙ‹º¹¤ÅÒÇ �́ áªÃ�¡ÃÐ´Ò¹ 
Whiteboard
ËÃ×ÍáÍ¾Í×่¹æ



¡ÒÃáº‹§»˜¹¢ŒÍÁÙÅ/Ë¹ŒÒ¨Í (Share)

Ë¹ŒÒ¨Í·Õ่ÍÒ¨ÒÃÂ�ËÃ×Í
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹ã´¤¹Ë¹Ö่§áªÃ�
¨ÐáÊ´§º¹Ë¹ŒÒ¨Í½˜›§¢Í§
ÊÁÒªÔ¡ã¹¡ÅØ‹Á·Ø¡¤¹·Ñ¹·Õ



áªÃ�·Ø¡ÍÂ‹Ò§·ÕÍ่ÂÙ‹º¹¨Í (Screen)

·Ø¡â»Ãá¡ÃÁ·Õ่à»�´ÍÂÙ‹º¹
Ë¹ŒÒ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�¢Í§¼ÙŒáªÃ� 
¨Ð¶Ù¡Ê‹§ä»áÊ´§º¹Ë¹ŒÒ¨Í¢Í§

ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ã¹¡ÅØ‹Á



áªÃ�à©¾ÒÐË¹ŒÒµ‹Ò§·Õµ่ŒÍ§¡ÒÃ (Window)

¼ÙŒáªÃ�ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§
â»Ãá¡ÃÁ·Õ่à»�´ÍÂÙ‹ à¾×่ÍáªÃ�

ãËŒÊÁÒªÔ¡ã¹¡ÅØ‹ÁàË็¹



áªÃ�ä¿Å�¹ÒํàÊ¹Í·ÕÁ่ÕÍÂÙ‹º¹¤ÅÒÇ´� (PowerPoint)

 MS Teams ¨Ð´Ö§ä¿Å�¹ํÒàÊ¹Í
¼ÙŒãªŒä´ŒÍÑ¾âËÅ´äÇŒº¹ One Drive 
ÁÒãËŒàÅ×Í¡ãªŒ 

 ¼ÙŒãªŒÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡à»�´ä¿Å�¨Ò¡
áËÅ‹§à¡็º¢ŒÍÁÙÅÍ×่¹ä´Œ 



áªÃ�¡ÃÐ´Ò¹ Whiteboard ËÃ×ÍáÍ¾Í×¹่æ

¼ÙŒáªÃ�àÅ×Í¡ Whiteboard 
à¾×่ÍáªÃ�ãËŒÊÁÒªÔ¡ã¹¡ÅØ‹Á
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹à¢ÕÂ¹ä´Œ

ËÒ¡ÁÕàÁÒÊ�»Ò¡¡Ò ̈ Ðª‹ÇÂãËŒ
¡ÒÃà¢ÕÂ¹ Whiteboard §‹ÒÂ¢Ö้¹



¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/¡ÒÃÊÍ¹

àÁ×่Í¡´ Start recording »Ø†ÁÊÕá´§
»ÃÒ¡¯¢Ö้¹áÅÐáÊ´§àÇÅÒã¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡



¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/¡ÒÃÊÍ¹

 ËÅÑ§¨Ò¡¡´»Ø†Á Stop recording ËÃ×Í
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¨ºÅ§ ÃÐºº¨Ð»ÃÐÁÇÅ¼Å
ÇÔ´ÕâÍ·Õ่ºÑ¹·Ö¡äÇŒ»ÃÐÁÒ³ 5 ¹Ò·Õ 
ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñ้¹¨Ð¶Ù¡â¾ÊÅ§º¹Ë¹ŒÒ Posts 
¢Í§¡ÅØ‹Á¹Ñ้¹æ áÅÐ¤ÅÔ¡´Ùä´Œ·Ñ¹·Õ

 ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´ÇÔ´ÕâÍ·Õ่ºÑ¹·Ö¡äÇŒä´Œ
¼‹Ò¹ Microsoft Stream



¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ (Assignment)

àÁ×่ÍÊÃŒÒ§¡ÅØ‹Áã´æ ·Õ่à»š¹»ÃÐàÀ· “Class” 
ÃÒÂª×่ÍËŒÍ§¨Ð¶Ù¡¹ํÒÁÒáÊ´§äÇŒãËŒàÅ×Í¡ 
ÍÂÙ‹ã¹á¶ºàÁ¹Ù Assignment ·Ñ¹·Õ



¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ (Assignment)

§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ ·Õ่Ã‹Ò§äÇŒÃÍÁÍºËÁÒÂ

§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ ·Õ่ÁÍºËÁÒÂáÅŒÇ

§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ ·Õ่µÃÇ¨ãËŒ¤Ðá¹¹¤Ãº·Ø¡¤¹áÅŒÇ

ÊÃŒÒ§§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ (Create Assignment)

ÃÐºØª×่Í§Ò¹

ÃÐºØ¤ํÒá¹Ð¹ํÒ

¡ํÒË¹´¤Ðá¹¹/ÊÃŒÒ§à¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ÃÙºÃÔ¤

¡ํÒË¹´ÇÑ¹Ê‹§ ¡ํÒË¹´àÇÅÒÊ‹§

ÃÐºØ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ºÑ¹·Ö¡áººÃ‹Ò§§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹

ÁÍºËÁÒÂ§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹·Ñ¹·Õ



¡ÒÃÊÃŒÒ§à¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ÃÙºÃÔ¤ (Rubric)

ÊÃŒÒ§à¡³±�ÃÙºÃÔ¤ãËÁ‹ÍÑ¾âËÅ´ä¿Å� (.csv) à¡³±�ÃÙºÃÔ¤



¡ÒÃÊÃŒÒ§à¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ÃÙºÃÔ¤ (Rubric)

ÊÃŒÒ§à¡³±�ÃÙºÃÔ¤ãËÁ‹ÃÐºØª×่Í§Ò¹

ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
¡ํÒË¹´ãËŒ§Ò¹¹Õ้

ÁÕ ËÃ×Í äÁ‹ÁÕ ¤Ðá¹¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§à¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ÃÙºÃÔ¤ (Rubric)

¹้ํÒË¹Ñ¡¤Ðá¹¹áµ‹ÅÐ¢ŒÍ

à¾Ô่ÁÃÐ´Ñº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

à©ÅÕ่ÂÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¤Ðá¹¹ãËŒà·‹Ò¡Ñ¹·Ø¡¢ŒÍ (100%)à¾Ô่Áà¡³±�ãËÁ‹

¤Ñ´ÅÍ¡/Åº
à¡³±�

á¹ºà¡³±�
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§à¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ÃÙºÃÔ¤ (Rubric)
¤Ðá¹¹ÃÇÁ
·Õ่¡ํÒË¹´äÇŒ
(¤Ðá¹¹¨ÃÔ§)

´ÒÇ¹�âËÅ´µÒÃÒ§à¡³±�¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹ÃÙºÃÔ¤à»š¹ä¿Å� .csv

á¡Œä¢



àÃÔ่ÁÁÍºËÁÒÂ§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ (Assign)

ËÅÑ§¨Ò¡¡´»Ø†Á Assign ã¹Ë¹ŒÒ Drafts áÅŒÇ
§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ã¹á¶º Drafts ¨Ð¶Ù¡ÂŒÒÂÁÒÂÑ§á¶º Assigned

áÅÐ¨ÐÁÕ¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹ä»ÂÑ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÅØ‹Á¹Ñ้¹æ
«Ö่§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶àÃÔ่Á·ํÒ§Ò¹áÅÐÊ‹§§Ò¹ä´Œ



¡ÒÃµÃÇ¨§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨§Ò¹áÅÐãËŒ¤Ðá¹¹ä´Œ
·Ñ¹·Õ·Õ่¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÊ‹§§Ò¹ (Turned in)

¾×้¹·Õ่áÊ´§§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹·Õ่
¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ê‹§ÁÒ

ä¿Å�§Ò¹·Ñ้§ËÁ´
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

»ÃÐàÁÔ¹§Ò¹/
ãËŒ¤Ðá¹¹

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð/µÔªÁ
à¡Õ่ÂÇ¡Ñº§Ò¹¹Õ้



¡ÒÃµÃÇ¨ãËŒ¤Ðá¹¹´ŒÇÂà¡³±�ÃÙºÃÔ¤

¡´»Ø†Á Done àÁ×่Í»ÃÐàÁÔ¹àÊÃ็¨

¤Ðá¹¹ÃÇÁ

àÅ×Í¡ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

àÅ×Í¡ÃÐ Ñ́º¡ÒÃ»ÃÐÁÔ¹



¡ÒÃµÃÇ¨ãËŒ¤Ðá¹¹´ŒÇÂà¡³±�ÃÙºÃÔ¤

 ÃÒÂª×่Í¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õ่¶Ù¡»ÃÐàÁÔ¹áÅŒÇ ¨Ð¶Ù¡ÂŒÒÂä»ÂÑ§
á¶ºàÁ¹Ù Graded ËÅÑ§¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�¡´»Ø†Á Return

 ÃÐºº¨ÐÊ‹§á¨Œ§àµ×Í¹¼Å¤Ðá¹¹¡ÅÑºä»ÂÑ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹



¡ÒÃá¨Œ§¼Å¤Ðá¹¹ (Return)

 ÍÒ¨ÒÃÂ�àÅ×Í¡ÃÒÂª×่Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹ áÅÐ¡´»Ø†Á Return 
à¾×่Íá Œ̈§¼Å¤Ðá¹¹ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑ้§ 

* ËÁÒÂàËµØ ÃÐºº¨Ðá¨Œ§¼Å¤Ðá¹¹ä»ÂÑ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤ÃÑ้§·Õ่ÁÕ 
¡ÒÃ»Ø†Á Return 

 àÁ×่Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ê‹§§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹ ¤Ãº·Ø¡¤¹ 
ª×่Í§Ò¹¨Ð¶Ù¡ÂŒÒÂä»ÂÑ§ Graded

 ÊÔ้¹ÊØ´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨§Ò¹/¡ÒÃºŒÒ¹



¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¤Ðá¹¹ (Export to Excel)

 ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÒÁÒÃ¶âËÅ´¤Ðá¹¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÍÍ¡ÁÒã¹ÃÙ»áºº¢Í§ä¿Å� Excel (.csv) ä´Œ 
â´Â¡ÒÃ¡´»Ø†Á Export to Excel



Q&A



Thank you



½†ÒÂ¾Ñ²¹ÒÊ×่ÍáÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

Ê¶ÒºÑ¹ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊ×่ÍÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ä·Â-àÂÍÃÁÑ¹ (TGDE)

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í (KMUTNB)

0-2555-2272 KMUTNB.TGDE
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