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2แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างและภาพรวมรายวิชา/บทเรียน

1.1 มีชื่อวิชาและคำาอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน

1.2 ระบุวัตถุประสงค์ของวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
ให้สอดคล้องกันและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.3 อธิบายโครงสร้างรายวิชาให้เห็นลำาดับการถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และการวัดผล ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา

1.4 ระบุจำานวนช่ัวโมงการเรียนรู้ของรายวิชา และจำานวนชั่วโมงการเรียนรู้ 
แต่ละหน่วยการเรียน

1.5 ระบุทักษะและความรู้ที่จำาเป็นต้องมีก่อนเข้าเรียน

1.6 กำาหนดวธิกีารประเมนิความรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัผลลพัธก์ารเรยีนรู้ทีค่าดหวัง
ของรายวิชา

1.7 กำาหนดและอธบิายวตัถปุระสงค ์วธิกีารและเคร่ืองมอืส่ือสารที่ ใช้ ในการเรียน
การสอนที่จำาเป็นต้องใช้ ในรายวิชาให้ชัดเจน

1.8 แสดงข้อมูลผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประวัติการศึกษา การทำางาน หรือข้อมูล
ที่แสดงความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

1.9 กำาหนดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตข้ันพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนที่จำาเป็นต้องมีก่อนเข้าเรียน

1.10 มีการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งทรัพยากรที่ ใ ช้ประกอบการเรียนรู้อื่นๆ 
ในอินเตอร์เน็ต 

1.11 หากเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อใช้สำาหรับการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ในมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคตได้ ต้องมี
การชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู้ออนไลน์ แผนการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของ
รายวิชา ที่จะสามารถนำาผลลัพธ์การเรียนรู้มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัครเรียน 
ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้

///////
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แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ประกอบที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.2 อธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาให้เข้าใจได้ถึงทักษะและ 
ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสำาเร็จการศึกษา

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

2.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  
การสอน และการประเมินความรู้

องค์ประกอบที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอน

3.1 จัดลำาดับโครงสร้างเนื้อหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอนตามหลักการออกแบบ
บทเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
ในแนวทางที่แสดงให้เห็นว่าจะสามารถช่วยทำาให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ที่กำาหนดได้ 

3.2 ปริมาณเนื้อหาที่บรรจุในบทเรียนจะต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาการเรียนรู้ 
ที่กำาหนด

3.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้และเคร่ืองมือและส่ือการสอน
ท่ีใช้ ในการเรียนให้ผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจน 

3.4 นำาเสนอบทเรียนและส่ือการสอนให้มีความต่อเน่ืองท้ังโครงสร้าง วิธีการนำาเสนอ 
และการจัดวางรูปแบบหน้าจอ

///////

///////



4แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ประกอบที่ 4 การนำาเสนอเนื้อหา

4.1 เนื้อหามีความครบถ้วนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.2 จัดลำาดับนำาเสนอเนื้อหาจากระดับพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

4.3 เน้ือหามีความทันสมัย มีความเช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันและประสบการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมหรือแวดวงของรายวิชาท่ีทำาการสอน เอ้ือให้ผู้เรียนนำาไป
ประยุกต์ใช้กับการทำางานจริงได้ 

4.4 หลีกเลี่ยงความคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอคติ และเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม และเพศสภาพ หรือประเด็นที่ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งในสังคม

4.5 เนื้อหามีความถูกต้องและได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา
ก่อนนำาไปใช้สอน

องค์ประกอบที่ 5 การประเมินความรู้ผู้เรียนและคุณภาพบทเรียน

5.1 การประเมนิการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังของ
รายวิชา

5.2 อธิบายเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน ข้อกำาหนดในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเกณฑ์ที่ผ่านให้ชัดเจน

5.3 ใช้กระบวนการประเมินท่ีหลากหลาย ทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(Formative Assessment) และการประเมนิเพือ่ตดัสินผลการเรียนรู้ (Summative 
Assessment) โดยมีการบูรณาการการประเมินเป็นระยะระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดรายวิชา

5.4 มีหลักฐานผลการประเมินหรือเอกสารรับรองความสำาเร็จเมื่อผู้เรียนผ่าน
การประเมินรายวิชา

5.5 มีการประเมินคุณภาพรายวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุงรายวิชา 

///////

///////
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องค์ประกอบที่ 6 สื่อการเรียนรู้

6.1 เลือกใช้เคร่ืองมือและส่ือการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม สามารถสนับสนุน 
ผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา

6.2 มกีารชีแ้นะผูเ้รียนในการใชร้ะบบอยา่งเปน็ขัน้ตอน ตอ่เนือ่ง และมปีระสทิธภิาพ
ให้สามารถร่วมเรียนตลอดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา

6.3 ใชส่ื้อการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เชน่ ตวัอกัษร ข้อความ กราฟกิ รูปภาพ เสยีง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เว็บลิงค์ ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง มีความ
ชัดเจน คุณภาพสูง เรียบเรียงกระชับและสื่อความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน และเข้าใจ
ได้ง่าย

6.4 สื่อการเรียนรู้มีความถูกต้อง มีคุณภาพตามหลักการออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน

6.5 ใช้เทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่เป็น
อปุสรรคตอ่การเรียนรู้ และมคีำาแนะนำาในการไดม้าซึง่เคร่ืองมอืเสริมอืน่ๆทีจ่ำาเปน็ตอ้งใช ้

6.6 บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอภิปรายกลุ่ม
ผา่นระบบ วดีทิศันอ์อนไลน ์เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดห้ลงักจิกรรมการ
เรียนรู้ 

6.7 แสดงการอ้างอิงแหล่งที่มาของสื่อทุกชนิดที่นำามาใช้ ในบทเรียน

6.8 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ในการใช้สื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นมาประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ในบทเรียน

///////



6แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนผู้เรียน

7.1 มีการแนะนำาวิธีการใช้งานระบบ ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ และแนวทาง 
ในการประสบความสำาเร็จของการเรียนในระบบออนไลน์

7.2 ระบชุอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารเพือ่ใหผู้เ้รียนตดิตอ่ไดต้ลอดเวลาการจดัการ
เรียนการสอน 

7.3 ผูส้อนและผูช้ว่ยสอนใชเ้คร่ืองมอืการสือ่สารตอบข้อสงสยั ชว่ยเหลอื กระตุน้
ใหผู้เ้รียนคงร่วมกจิกรรมการเรียนรู้อยา่งสม่ำาเสมอ จนผูเ้รียนบรรลวัุตถปุระสงคข์อง
รายวิชา

7.4 แสดงให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน 

7.5 จดัทำาคำาตอบหรือคูม่อืสำาหรับปญัหาพืน้ฐานทีพ่บบอ่ย เชน่ การคน้หาขอ้มลู 
การใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงบริการช่วยเหลือ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 8 การยืนยันลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

8.1 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองการคุ้มครองสิทธิ์ 

8.2 บันทึกการปรับปรุงเนื้อหาวิชาและสื่อการสอน

8.3 การรายงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสื่อการสอน

8.4 การใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

///////

///////





1โครงสร้�งและภ�พรวม
ร�ยวิช�/บทเรียน

องค์ประกอบท่ี 1



9

แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างและภาพรวมรายวิชา/บทเรียน

1.1 มีชื่อวิช�และคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�ที่ชัดเจน

คำาอธิบาย

ผู้สอนของแต่ละวิชา ควรระบุช่ือวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดของรายวิชา ให้ผู้เรียนรับทราบถึงขอบเขตของเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา การนำาไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบ
อาชีพ ทรัพยากรประกอบการเรียน

ข้อมูลสำาคัญ

1. ชื่อวิชา ควรระบุทั้งชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. รหัสวิชา (ถ้ามี)

3. คำาอธิบายรายวิชา

1.2 ระบุวัตถุประสงค์ของวิช�และผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ท่ีค�ดหวังของร�ยวิช� 
ให้สอดคล้องกันและวัดผลได้อย่�งเป็นรูปธรรม

คำาอธิบาย

ควรแสดงวตัถปุระสงคข์องรายวชิาและผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัทีต้่องการใหเ้กดิ
ข้ึนกบัผูเ้รียน สิง่ทีต่อ้งการใหผู้เ้รียนบรรลหุรือประสบความสำาเร็จหลงัจากจบการเรียน
รู้ ในรายวชิานัน้ๆ ซึง่ควรเปน็วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตหรือวดัไดผ้า่น
ผลงานหรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อมูลสำาคัญ

1. วัตถุประสงค์รายวิชา และวัตถุประสงค์แต่ละหน่วยการเรียน

2. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกถึงการมี ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม/
จริยธรรม ทีส่ามารถประเมนิผลการเรียนรู้ไดช้ดัเจน หลงัจากผูเ้รียนผา่นกจิกรรมการ
เรียนทั้งระดับหน่วยการเรียนและรายวิชา 

///////
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1.3 อธิบ�ยโครงสร้�งร�ยวิช�ให้เห็นลำ�ดับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ก�รสร้�ง
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้และก�รวัดผล ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ 
ที่ค�ดหวังของร�ยวิช�

คำาอธิบาย

ผู้สอนควรออกแบบโครงสร้างของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเห็นขอบข่ายรายวิชา
ในภาพรวม โดยลำาดับตามข้ันตอนการนำาเสนอบทเรียน ตั้งแต่ การแนะนำาบทเรียน  
การถา่ยทอดเนือ้หาความรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ วธิกีารวัดประเมนิผล การสรุปบทเรียน
ในเเต่ละหน่วยให้สอดคล้องหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลตามการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา

ข้อมูลสำาคัญ

ควรลำาดับกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักการของ 
Gagne’s Nine Events of Instruction ดังต่อไปนี้ 

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 

2. บอกวัตถุประสงค์ (Inform learners of objectives) 

3. ทบทวนความรู้เดิม (Stimulate recall of prior learning.) 

4. นำาเสนอเนื้อหาใหม่ (Present the content) 

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Provide learning guidance) 

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit performance) 

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 

8. ทดสอบความรู้ ใหม่ (Assess Performance) 

9. สรุปและนำาไปใช้ (Enhance retention and transfer to the job)
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1.4 ระบุจำ�นวนช่ัวโมงก�รเรียนรู้ของร�ยวิช� และจำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้ 
แต่ละหน่วยก�รเรียน

คำาอธิบาย

ระบจุำานวนชัว่โมงการเรียนรู้ของรายวชิา และจำานวนชัว่โมงการเรียนรู้แตล่ะหนว่ย
การเรียนทีเ่หมาะสมกบัปริมาณเนือ้หาในรายวชิานัน้ๆ โดยไมค่วรกำาหนดระยะเวลาในแตล่ะ
หน่วยการเรียนที่นานเกินไป เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนที่นานเกินไปจะส่งผลต่อการ
หยุดเรียนกลางคันของผู้เรียน

ข้อมูลสำาคัญ

จำานวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งระดับรายวิชา รายสัปดาห์ และระดับหน่วยการเรียน

1.5 ระบุทักษะและคว�มรู้ที่จำ�เป็นต้องมีก่อนเข้�เรียน

คำาอธิบาย

การระบุทักษะและความรู้ที่จำาเป็นต้องมีก่อนเข้าเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมนิความรู้ความสามารถทีต่นเองมีในเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการตดัสินใจลงทะเบยีน
เรียนและพิจารณาวางแผนในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเร่ิมเรียนในรายวิชานั้นๆ 
สำาหรับในบางรายวิชาทีเ่ปน็เนือ้หาระดบั Advance อาจจำาเปน็ตอ้งระบรุายวิชาทีผู่เ้รียน
ต้องเคยเรียนผ่านมาก่อน

1.6 กำ�หนดวธิกี�รประเมินคว�มรู้ให้สอดคลอ้งกับผลลพัธก์�รเรียนรู้ท่ีค�ดหวงั
ของร�ยวิช�

คำาอธิบาย

ผู้สอนควรระบุวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่าง
ละเอียดและชัดเจน เช่นระบุคะแนนที่จะผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าร้อยละของคะแนน
แต่ละส่วน งานที่ต้องส่งและเกณฑ์การประเมินงานน้ันๆ เป็นต้น ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความสำาเร็จของตนเองในรายวิชานั้นๆ โดยวิธีและ
เกณฑ์การประเมินต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
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ข้อมูลสำาคัญ

1. วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนน 

2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมิน กิจกรรม และงานที่มอบหมาย

3. เกณฑ์การประเมิน โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการประเมิน เช่น ร้อยละ 
60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์เป็นต้น

1.7 กำ�หนดและอธบิ�ยวตัถุประสงค์ วธิกี�รและเคร่ืองมอืสือ่ส�รท่ีใช้ ในก�รเรียน
ก�รสอนที่จำ�เป็นต้องใช้ ในร�ยวิช�ให้ชัดเจน

คำาอธิบาย

ระบุวิธีการสื่อสารและเคร่ืองมือที่จะใช้ ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ที่จะใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน เช่น  
การส่งงาน การอภิปราย การสอบถาม

ข้อมูลสำาคัญ

1. ประเภทเครื่องมือการสื่อสาร 

2. กฏเกณฑ์ในการสื่อสาร

3. วัตถุประสงค์ของการใช้สำาหรับกิจกรรมต่างๆ

1.8 แสดงข้อมูลผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประวัติก�รศึกษ� ก�รทำ�ง�น หรือข้อมูล
ที่แสดงคว�มเชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้องกับร�ยวิช� และช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�ร

คำาอธิบาย

ผู้สอนและผู้ช่วยสอนควรระบุประวัติโดยย่อของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้เรียน เช่น ประวัติการศึกษา การทำางาน หรือข้อมูลที่แสดงความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กบัรายวชิา และตอ้งระบชุอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสารเพือ่เปน็ชอ่งทางใหผู้เ้รียนจะสามารถ
ติดต่อผู้เพื่อปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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ข้อมูลสำาคัญ

1. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น E-mail, Forum, Line, Facebook 

ของผู้สอน ผู้ช่วยสอนหรือทีมงานที่จะช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิค เป็นต้น

2. ช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสาร

1.9 กำ�หนดทักษะด้�นก�รใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตข้ันพื้นฐ�น
ของผู้เรียนที่จำ�เป็นต้องมีก่อนเข้�เรียน

คำาอธิบาย

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้เรียนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ
บริบทของการเรียนการสอนออนไลน ์เชน่ สามารถใช้เทคโนยสีารสนเทศข้ันพืน้ได ้ดงันัน้  
ผู้สอนควรระบุทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนที่จำาเป็นต้องมีก่อนเข้าเรียน

ข้อมูลสำาคัญ

คำาชี้แจงที่บ่งชี้ความรู้และทักษะเดิมที่ควรมีก่อนเรียน

1.10 มีก�รเชื่อมโยงไปสู่แหล่งทรัพย�กรท่ี ใช้ประกอบก�รเรียนรู้อ่ืนๆ 
ในอินเตอร์เน็ต 

คำาอธิบาย

ผู้สอนควรมีการแนะนำาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาให้ 
ผู้เรียนได้ ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อขยายความเข้าใจหรือศึกษาตามความสนใจ 
ผู้สอนจะต้องศึกษา จัดหา เตรียมไว้ ในระบบสำาหรับผู้เรียนให้สามารถศึกษาและสืบค้น
ได้โดยสะดวก โดยแหล่งทรัพยากรที่ ใช้ประกอบการเรียนรู้นั้นต้องมีความถูกต้องของ
เนื้อหาและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายรายวิชา

ข้อมูลสำาคัญ

รายการลิงค์เชื่อมโยงไปสู่หน้าเว็บอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
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1.11 ห�กเปน็ร�ยวชิ�หรือกลุม่วชิ�ท่ีส�ม�รถเก็บหน่วยกติเพือ่ใช้สำ�หรับก�รศกึษ�
ตอ่ระดับปริญญ�ตรี โท หรือ เอก ในมห�วทิย�ลยัมหิดลในอน�คตได้ ตอ้งมกี�ร
ช้ีแจงขัน้ตอนก�รเรียนรู้ออนไลน์ แผนก�รศกึษ� และก�รปฏบิตัติ�มระเบยีบของ
ร�ยวชิ� ท่ีจะส�ม�รถนำ�ผลลพัธก์�รเรียนรู้ม�แสดงเปน็หลกัฐ�นในก�รสมคัรเรียน
ในมห�วิทย�ลัยต่อไปได้

คำาอธิบาย

หากเป็นวิชาที่สามารถนำาผลลัพธ์การเรียนรู้ ไปเปรียบเทียบเพ่ือใช้ ในการเทียบ
โอนวิชาทีเ่ปดิสอนในหลกัสตูรปกตขิองมหาวทิยาลยัมหดิลได ้จะตอ้งไดรั้บการเหน็ชอบ
จากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและกรรมการบริหารหลกัสูตรนัน้ๆ เพือ่นำามาใช้ ในการ
เรียนลว่งหนา้ในรูปแบบรายวิชาออนไลน ์ซึง่ใหพ้จิารณาจากเนือ้หาของรายวิชาออนไลน ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถรวมถึงรายวิชาที่
หลักสูตรวางแผนการพัฒนารายวิชาในรูปแบบโมดูลการเรียนรู้ เป็น Micro-cre-
dentials โดยการแบ่งเนื้อหาจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรปกติ มาแตกเป็น
วิชาออนไลน์หลายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างมีแบบแผน และวางแผนเลือก
ศกึษาความรู้และทกัษะจากวชิาออนไลน์ใหค้รบตามข้อกำาหนดการเทยีบโอนได ้อกีทัง้เปน็ 
กลุ่มรายวิชาที่สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและเข้าสู่ระบบ MU Credit Bank System  
ของมหาวทิยาลยัในอนาคตเพือ่รองรับกลุม่เปา้หมายนกัศกึษาปจัจบุนั อนาคต และศษิย์
เก่า ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลสำาคัญ

1. คำาบ่งบอกถึงการเป็นรายวิชาประเภทสะสมหน่วยกิต

2. ข้อพึงปฏิบัตในการเรียน การประเมิน ที่เป็นผลต่อการสะสมหน่วยกิต

3. วิธีการเทียบหน่วยกิต

4. หลักฐานผลสำาเร็จการศึกษาที่ต้องนำามาแสดงในการเทียบหน่วยกิต

5. วิชาในระบบปกติ ที่สามารถนำาผลการศึกษามาเทียบหน่วยกิตได้





2ผลลัพธ์ก�รเรียนรู ้
ที่ค�ดหวังของร�ยวิช�

องค์ประกอบท่ี 2
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องค์ประกอบที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

2.1 ผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวังของร�ยวิช�จะต้องสอดคล้องกับ 
คว�มต้องก�รของสังคม และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง

คำาอธิบาย

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ดังนั้น รายวิชา
ออนไลนจ์ะตอ้งตอบสนองทกัษะความรู้ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการของผูเ้รียนและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับรายวิชา ผู้สอนจึงควรจะต้องทำาการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม  
และออกแบบบทเรียนให้ตรงกับความต้องการดังกล่าว 

ข้อมูลสำาคัญ

ขอ้ความการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัรายวชิา

2.2 อธิบ�ยผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ท่ีค�ดหวังของร�ยวิช�ให้เข้�ใจได้ถึงทักษะและ 
คว�มรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�

คำาอธิบาย

อธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียน
ทราบถึงความคาดหวังของรายวิชา ท่ีระบุถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกถึงการมี 
ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนเมื่อสำาเร็จการ
เรียนรู้จากรายวิชานั้นๆ และสามารถประเมินได้ชัดเจน จะเป็นตัวที่บอกถึงส่ิงที่ผู้เรียน 
จะต้องรู้ เข้าใจ และสามารถนำาไปปฏิบัติ ได้ภายหลังจากที่ ได้สำาเร็จกระบวนการ 
ในการเรียนรู้แล้ว

ข้อมูลสำาคัญ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

///////
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2.3 ผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ของแต่ละหน่วยก�รเรียนต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
ก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวังของร�ยวิช�

คำาอธิบาย

ผู้สอนควรนำาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา มาใช้กับแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ ในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กิจกรรมการสอนทุกกิจกรรมในรายวิชา
ตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

ข้อมูลสำาคัญ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย

2.4 ผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวังต้องสอดคล้องและเหม�ะสมกับเนื้อห�วิช�  
ก�รสอน และก�รประเมินคว�มรู้

คำาอธิบาย

การระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาน้ัน ๆ เช่น หากเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 
ทางกาย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังควรระบุพฤติกรรมที่แสดงออกได้จากการ
ตคีวามทกัษะหรือการปฏบิตัอิอกมาเปน็พฤตกิรรม ซึง่สงัเกตไดจ้ากความถกูต้องแมน่ยำา  
ความว่องไว คล่องแคล่ว และสม่ำาเสมอ

ข้อมูลสำาคัญ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา การสอน 
และการประเมินของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย





3ก�รออกแบบ
ก�รเรียนก�รสอน

องค์ประกอบท่ี 3
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องค์ประกอบที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอน

3.1 จัดลำ�ดับโครงสร้�งเน้ือห�อย่�งเป็นขั้นเป็นตอนต�มหลักก�รออกแบบ 
บทเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวังของ
ร�ยวชิ� ในแนวท�งท่ีแสดงให้เห็นว�่จะส�ม�รถชว่ยทำ�ให้ผูเ้รียนบรรลวุตัถุประสงค์
ก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดได้

คำาอธิบาย
กำาหนดลำาดับโครงสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อ

จดัการเรียนการสอนใหค้รอบคลมุหรือสอดคลอ้งกบัความต้องการ ความจำาเปน็ในการ
เรียนการสอน โดยเรียงลำาดับการนำาเสนอเนื้อหาจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยและจากความ
สนใจของผู้เรียนพัฒนาไปสู่เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนยิ่งข้ึน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ
ใหญ่ และหัวข้อย่อย ๆ เพื่อให้มีความชัดเจน 

ข้อมูลสำาคัญ
ลำาดับหัวข้อการเรียนรู้ตามโครงสร้างเนื้อหารายวิชา

3.2 ปริม�ณเน้ือห�ท่ีบรรจุในบทเรียนจะต้องสัมพันธ์กับระยะเวล�ก�รเรียนรู้ 
ที่กำ�หนด

คำาอธิบาย
ควรพจิารณาถงึขอบเขตของเนือ้หาวชิา ปริมาณของเนือ้หากบัระยะเวลาการเรยีน

รู้ ทั้งในภาพรวมของทั้งรายวิชาและแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยเนื้อหาในบทเรียนจะต้อง
สัมพันธ์กับระยะเวลาการเรียนรู้ที่กำาหนด

///////
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3.3 อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกิจกรรมก�รเรียนรู้และเคร่ืองมือและสื่อก�ร
สอนที่ใช้ ในก�รเรียนให้ผู้เรียนรับทร�บอย่�งชัดเจน

คำาอธิบาย
ผู้สอนควรอธิบายถึงการใช้เคร่ืองมือและส่ือการสอนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนรับทราบ เพราะการใช้เคร่ืองมือและส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับ
เน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้

ข้อมูลสำาคัญ
ข้อความที่แสดงการอธิบายหรือคำาแนะนำาในการใช้เคร่ืองมือหรือส่ือการสอน 

ที่ ใช้ ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้

3.4 นำ�เสนอบทเรียนและสื่อก�รสอนให้มีคว�มต่อเนื่องทั้งโครงสร้�ง วิธีก�รนำ�
เสนอ และก�รจัดว�งรูปแบบหน้�จอ

คำาอธิบาย
การนำาเสนอบทเรียนให้มีความต่อเนื่องทั้งโครงสร้าง วิธีการนำาเสนอ และการ 

จดัวางรปูแบบหนา้จอ จะทำาใหผู้เ้รียนเขา้ถงึและมปีฏสิมัพันธก์บับทเรียนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำาไปสู่
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.5 ออกแบบกิจกรรมก�รสอนให้ส�ม�รถกระตุ้นกระบวนก�รเรียนแบบ Active 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้

คำาอธิบาย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ 

มปีฏสิมัพนัธก์บักจิกรรมการเรียนรู้ผา่นการปฏบิตัทิีห่ลากหลายรูปแบบ เชน่ การวเิคราะห ์
การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นต้น รูปแบบเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษาการเรียนรู้แบบใช้เกม เป็นต้น 
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ข้อมูลสำาคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning

3.6 ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เรียนกับเนื้อห� 
ผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่�งผู้เรียนกับผู้สอนในระดับท่ีเหม�ะสมกับผลลัพธ์
ก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวัง

คำาอธิบาย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

กบัเนือ้หา ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รียนดว้ยกนัเองในการเรียนการสอนออนไลน์
จะชว่ยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิม่แรงจงูใจใหแ้กผู่เ้รียน ซึง่สามารถทำาไดโ้ดยการ
จดักจิกรรมทีส่่งเสริมการมปีฏสัิมพนัธ ์เชน่ ใชค้ำาถามหรือประเดน็ปญัหา เพือ่ใหผู้เ้รียน
เกดิความสงสัย จากนัน้ผูเ้รียนทำากจิกรรมเพือ่หาคำาตอบ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็
หรือการอภิปรายเป็นต้น 

ข้อมูลสำาคัญ
กจิกรรมการแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรือการอภปิรายใน Discussion Board 

หรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

3.7 ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนสร้�งองคค์ว�มรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ต�มหลักก�ร Constructivism

คำาอธิบาย
จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นสถานการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องประยุกต์ ใช้

ความรู้ ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและผู้สอน
ตั้งคำาถามหรือเสนอสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
ผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้จะต้องจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เพียงพอ 
ตอ่การเรียนรู้ของผูเ้รียน และทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช่้วยเหลอื ใหค้ำาแนะนำา ถามกระตุน้ความคดิ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง้ 
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ข้อมูลสำาคัญ
1. สถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 

(Challenging Tasks)

2. รายการลิงก์เชื่อมโยงไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนำาให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม





4ก�รนำ�เสนอเนื้อห�

องค์ประกอบท่ี 4
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องค์ประกอบที่ 4 การนำาเสนอเนื้อหา

4.1 เนื้อห�มีคว�มครบถ้วนและครอบคลุมต�มวัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้

คำาอธิบาย
พจิารณาเนือ้หาของบทเรียนใหม้คีวามครบถว้นและสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค์

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกับความต้องการและ
ความจำาเป็นในการเรียนการสอน

4.2 จัดลำ�ดับนำ�เสนอเนื้อห�จ�กระดับพื้นฐ�นไปสู่ขั้นสูง
คำาอธิบาย

ลำาดบัความยากง่ายของเนือ้หาใหเ้หมาะสมกบัการนำาเสนอบทเรียนและตอบสนอง
กับความหลากหลายของผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลสำาคัญ
นำาเสนอเนื้อหาที่เร่ิมจากเน้ือหาท่ีเป็นพื้นฐานพัฒนาไปสู่เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน

ยิ่งขึ้น

4.3 เน้ือห�มีคว�มทันสมัย มีคว�มเช่ือมโยงกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันและ
ประสบก�รณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในอุตส�หกรรมหรือแวดวงของร�ยวิช�ท่ีทำ�ก�รสอน 
เอื้อให้ผู้เรียนนำ�ไปประยุกต์ ใช้กับก�รทำ�ง�นจริงได้
คำาอธิบาย

เนื้อหาที่นำาเสนอควรเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยและควรปรับเปลี่ยนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือนโยบายทางการ
เมือง เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยนั้นจะส่งผลต่อความสนใจ 
ของผูเ้รียน และช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณจ์ริง สามารถนำา
ความรู้นั้นไปใช้งานได้จริงและนำาความรู้ ไปใช้ ในอนาคตได้

///////
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4.4 หลีกเลี่ยงคว�มคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอคติ และเค�รพคว�มแตกต่�งระหว่�ง
บุคคล ศ�สน� ก�รเมือง วัฒนธรรม และเพศสภ�พ หรือประเด็นท่ีก่อให้เกิด
คว�มขัดแย้งในสังคม
คำาอธิบาย

ผู้สอนควรระมัดระวังการนำาเสนอเน้ือหาท่ีจะก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ อันจะ
นำาไปสู่ความขัดแย้งได้ เน่ืองจากการเรียนการสอนออนไลน์มีกลุ่มผู้เรียนท่ีหลากหลาย  
ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ หรือการนับถือศาสนา 
และเพศสภาพ เป็นต้น

ข้อมูลสำาคัญ
1. เนื้อหาที่ ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหยียดหยาม ล้อเลียน และไม่เคารพต่อความ

แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความเชื่อ ศาสนา เพศ และสถานะทางสังคม
2. เนื้อหาที่ปราศจากอคติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการเมือง
3. เนื้อหาที่ ไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยา

4.5 เน้ือห�มีคว�มถูกต้องและได้รับก�รประเมินจ�กผู้เช่ียวช�ญท�งด้�นเนื้อห�
ก่อนนำ�ไปใช้สอน
คำาอธิบาย

ความถกูตอ้งของเนือ้หาเปน็ส่ิงทีส่ำาคญัทีค่วรมกีารตรวจสอบและทบทวนอยา่ง
ละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ หรือกราฟิกต่าง ๆ ต้องถูกต้องตรงตามเนื้อหา
ทั้งด้านความหมาย หลักภาษา การสะกดคำา และต้องไม่มีตัวอักษรหรือข้อความที่พิมพ์
ผิดหรือผิดหลักไวยากรณ์ ไม่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสับสนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน  
ซึ่งควรผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ ก่อนนำาไป
ใช้สอนจริง เพราะเนื้อหาเป็นส่ิงสำาคัญที่จะถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้

ข้อมูลสำาคัญ
เนื้อหาที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ





5ก�รประเมินคว�มรู้ผู้เรียน 
และคุณภ�พบทเรียน

องค์ประกอบท่ี 5
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องค์ประกอบที่ 5 การประเมินความรู้ผู้เรียนและคุณภาพบทเรียน

5.1 ก�รประเมนิก�รเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกับผลลพัธก์�รเรียนรู้ท่ีค�ดหวงัของ
ร�ยวิช�

คำาอธิบาย
การออกแบบการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้นัน้ตอ้งยดึตามผลลพัธก์ารเรียน

รู้ทีค่าดหวังของรายวชิาเปน็หลกั โดยตอ้งวเิคราะหเ์ปา้หมายของการเรียนรูท้ีต่อ้งการให้
เกดิข้ึนวา่ส่ิงทีต่อ้งการวัดและประเมนิผลคอือะไร และออกแบบวธิกีารวดัและประเมนิผล
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา เพื่อนำาข้อมูลที่ ได้จากการ
วดัผลมาพจิารณาตดัสนิว่าผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการจดัการ
เรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร มีสิ่งใดต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ข้อมูลสำาคัญ
วิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

5.2 อธิบ�ยเกณฑ์ก�รประเมิน ก�รให้คะแนน ข้อกำ�หนดในก�รร่วมกิจกรรมก�ร
เรียนรู้ และเกณฑ์ที่ผ่�นให้ชัดเจน
คำาอธิบาย

อธิบายถึงวิธีการประเมินและเกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมิน การมอบหมายงาน  
รายละเอียดของงาน ข้อกำาหนดการส่งงาน เกณฑ์การประเมินงานนั้นๆ สัดส่วนการให้
คะแนนของการประเมินแต่ละส่วน และระบุเกณฑ์ขั้นต่ำาที่จะผ่านรายวิชาอย่างชัดเจน

ข้อมูลสำาคัญ
1. ระบุคำาสั่งงาน / คำาแนะนำารายละเอียดในการทำางาน
2. ระบุช่องทางการส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย
3. ระบุช่วงเวลา / กำาหนดการส่งงาน
4. ระบุเกณฑ์การให้คะแนน โดยชี้แจงประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนน
5. ระบุเกณฑ์ที่ผ่าน / ไม่ผ่าน

///////
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5.3 ใช้กระบวนก�รประเมินท่ีหล�กหล�ย ท้ังก�รประเมินเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ 
(Formative Assessment) และก�รประเมินเพื่อตัดสินผลก�รเรียนรู้ (Sum-
mative Assessment) โดยมกี�รบรูณ�ก�รก�รประเมนิเปน็ระยะระหว�่งกิจกรรม
ก�รเรียนรู้ตลอดร�ยวิช�
คำาอธิบาย

บูรณาการวิธีการประเมิน และใช้เคร่ืองมือวัดที่หลากหลาย สอดคล้องกับส่ิงที่
ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน มีประเมินผลระหว่างการเรียน (Formative 
Evaluation) เพือ่ปรบัปรุงการเรียนการสอน รวบรวมข้อมลู และตรวจสอบพัฒนาการ
ของผู้เรียน และประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Evaluation) เป็นการพิจารณา
ประเมินผลรวมภายหลังการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่

ข้อมูลสำาคัญ
1. การวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment) เน้นลักษณะการ

ประเมินเพื่อการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง ปัญหา
อุปสรรคในการเรียน เป็นข้อมูลเพื่อใช้ ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูล 

2. การวัดและประเมนิผลเพือ่ตดัสนิผลการเรียน (Summative Assessment) 
เพื่อสรุปผลการตัดสินผลการเรียน ควรให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ
ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยใชเ้ทคนคิการประเมนิผลอยา่งหลากหลาย เชน่ การประเมนิ
ชิ้นงาน/ภาระงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น

5.4 มีหลักฐ�นผลก�รประเมินหรือเอกส�รรับรองคว�มสำ�เร็จเม่ือผู้เรียนผ่�น
ก�รประเมินร�ยวิช�
คำาอธิบาย

เมื่อผู้เรียนเรียนรู้และทำากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาจนสำาเร็จและผ่าน
เกณฑ์การประเมินรายวิชาแล้ว ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเอกสารรับรอง
หลักฐานว่าได้ผ่านการเรียนในรายวิชานั้นๆ

ข้อมูลสำาคัญ
เอกสารรับรอง (Certificate) สำาหรับผูเ้รียนทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิในรายวชิา
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5.5 มีก�รประเมินคุณภ�พร�ยวิช�เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับปรับปรุงร�ยวิช� 
(คุณภ�พ)
คำาอธิบาย

เป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบการสอนโดยตรงของเนื้อหาบทเรียน  
สื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอน เพื่อพิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอน
ใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ออกแบบนำาไปใช้แก้ปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงระบบการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินแบบ 
Checklist เพื่อตรวจสอบประเด็นต่างๆ

ข้อมูลสำาคัญ
ผลประเมินคุณภาพรายวิชาจากความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำาไป
ปรับปรุงแก้ ไข



6สื่อก�รเรียนรู้
องค์ประกอบท่ี 6
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องค์ประกอบที่ 6 สื่อการเรียนรู้

6.1 เลือกใช้เคร่ืองมือและสื่อก�รเรียนรู้ท่ีมีคว�มเหม�ะสม ส�ม�รถสนับสนุน 
ผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของร�ยวิช�

คำาอธิบาย
การเลือกเคร่ืองมือและสื่อการเรียนรู้สำาหรับนำามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ 

ผูเ้รียนเกดิการเรียนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูส้อนควรจะจดัหาและเลอืกสือ่การเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียน ความตอ้งการของผูเ้รียน เหมาะสมกบัวัย 
ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ไม่ทำาให้ผู้เรียนสับสนไปจากวัตถุประสงค์
และขอบข่ายของเนื้อหาบทเรียน

ข้อมูลสำาคัญ
เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียน และจัด

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

6.2 มกี�รช้ีแนะผูเ้รียนในก�รใชร้ะบบอย�่งเปน็ข้ันตอน ต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิ�พ
ให้ส�ม�รถร่วมเรียนตลอดกิจกรรมก�รเรียนรู้ ในร�ยวิช�
คำาอธิบาย

การแนะนำาการใช้ระบบการเรียนเป็นส่ิงสำาคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนควรอธิบายถึงการใช้งานระบบ  
ข้ันตอนการเรียน การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ รวมถึงการทำากิจกรรมต่าง ๆ บนระบบ 
ให้ชัดเจนที่จะทำาให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง

ข้อมูลสำาคัญ
1. อธิบายความเชื่อมโยงในแต่ละบทเรียน 
2. วิธีการใช้เครื่องมือในระบบทำากิจกรรมต่างๆ
3. แนะนำาเครื่องมือหรือวิธี ในการติดต่อสื่อสาร

///////
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6.3 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย เช่น ตัวอักษร ข้อคว�ม กร�ฟิก รูปภ�พ เสียง 
ภ�พเคลื่อนไหว วีดิทัศน์เว็บลิงค์ ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีคว�มชัดเจน คุณภ�พสูง เรียบเรียงกระชับและสื่อคว�มหม�ยของเน้ือห�ได้
ชัดเจน และเข้�ใจได้ง่�ย

คำาอธิบาย
ออกแบบหรือเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น ตัวอักษร ข้อความ กราฟิก 

รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เว็บลิงค์ เป็นต้น โดยเลือกใช้สื่อให้สัมพันธ์และ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหารายวิชา เช่น หากต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี อาจเลือกใช้สื่อประเภท ตัวอักษรหรือข้อความ ต้องการให้ 
ผูเ้รียนศกึษาเปน็ขัน้ตอน อาจจะเลอืกใช้สือ่ประเภทกราฟกิหรืออนเิมชัน่ หรอืหากตอ้งการ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือศึกษาจากของจริง อาจเลือกใช้สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้สื่อ
ที่เลือกใช้จะต้องมีความชัดเจน คุณภาพสูง และการนำาเสนอจะต้องกระตุ้นความสนใจ
ให้อยากเรียนรู้ มีการเรียบเรียงที่กระชับและส่ือความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจนที่ทำาให้ 
ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลสำาคัญ
เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียน และจัด

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

6.4 สื่อก�รเรียนรู้มีคว�มถูกต้อง มีคุณภ�พต�มหลักก�รออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ ผ่�นก�รประเมินโดยผู้เชี่ยวช�ญด้�นสื่อก�รสอน
คำาอธิบาย

สื่อการเรียนรู้ที่ ใช้ ในการเรียนการสอนออนไลน์จะต้องมีคุณภาพ คือมีความถูก
ต้องของเนื้อหา มีความสวยงามและเหมาะสมในการนำาเสนอสื่อแต่ละประเภท โดยต้องมี
การวางแผนการผลิตและการเลือกใช้สื่ออย่างเป็นระบบตามหลักการออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ ทั้งนี้ส่ือการเรียนรู้ที่นำามาใช้จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและมีการ
ทดสอบสือ่กอ่นนำาไปใชจ้ริง โดยผา่นการตรวจประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่การสอน

ข้อมูลสำาคัญ
ผลการประเมนิคณุภาพของรายวชิาดา้นส่ือการเรียนการสอนจากผูท้รงคณุวุฒ ิ
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6.5 ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือก�รเรียนรู้ที่ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย ไม่เป็น
อุปสรรคต่อก�รเรียนรู้ และมคีำ�แนะนำ�ในก�รได้ม�ซ่ึงเคร่ืองมอืเสริมอ่ืนๆท่ีจำ�เปน็
ต้องใช้
คำาอธิบาย

มีการนำาเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือการเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ของผู้เรียนมาใช้ ในการทำากิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการใช้งานที่ง่าย ผู้เรียน
สามารถเข้าถงึไดส้ะดวก สง่เสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง เหมาะสม
กบัการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 เพือ่การพฒันาและตอบสนองการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้น เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Education Tools ต่างๆ เช่น YouTube, 
Facebook, G Suite for Education เป็นต้น

6.6 บันทึกกิจกรรมก�รเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถทบทวนบทเรียน
ได้หลังกิจกรรมก�รเรียนรู้
คำาอธิบาย

ควรมกีารบนัทกึกจิกรรมการเรียนรู้ ในระบบ เปน็การสำารองข้อมลูเพ่ือใหผู้เ้รียน
ไดท้บทวนได ้โดยเฉพาะกจิกรรม Synchronous Communication เชน่ Live Chat, 
Teleconference, การอภิปรายกลุ่มผ่านระบบวีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น

6.7 แสดงก�รอ้�งอิงแหล่งที่ม�ของสื่อทุกชนิดที่นำ�ม�ใช้ ในบทเรียน
คำาอธิบาย

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลของสื่อหรือเนื้อหาที่นำามาใช้เป็นส่ิงสำาคัญ เพราะจะทำาให้
เนื้อหาบทเรียนมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน และ
ยังทำาให้ผู้สนใจสามารถตามไปตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ข้อมูลสำาคัญ
แหล่งที่มาของสื่อทุกชนิดที่นำามาใช้ ในบทเรียน
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6.8 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยลิขสิทธิ์ ในก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้ของผู้อ่ืนม�ประกอบ
กิจกรรมก�รเรียนรู้ ในบทเรียน
คำาอธิบาย

ผู้สอนจำาเป็นต้องพิจารณาประเด็นของลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในการนำาเนื้อหาและสื่อการสอนของผู้อื่นมาใช้ ในบทเรียนออนไลน์ โดยเนื้อหาและส่ือ 
ที่นำามาใช้ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามลิขสิทธิ์การใช้งาน ไม่กระทำาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ข้อมูลสำาคัญ
1. ส่ือที่ออกแบบและผลิตข้ึนใหม่ โดยไม่ลอกเลียนแบบ ทำาซ้ำาหรือดัดแปลงส่ือ

ของผู้อื่น
2. แหล่งที่มาของสื่อ ในกรณีที่มีการนำาเนื้อหาที่มีอยู่แล้วจากผู้สอนท่านอื่นมาใช้ 

เช่น การใชป้ระโยคสำาคญั ๆ  จากหนงัสอืมาใส่ในวดีทิศัน ์หรือสไลดป์ระกอบการบรรยาย 





7ก�รสนับสนุนผู้เรียน
องค์ประกอบท่ี 7
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องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนผู้เรียน

7.1 มกี�รแนะนำ�วธิกี�รใช้ง�นระบบ ข้ันตอนก�รเรียนออนไลน์ และแนวท�งในก�ร
ประสบคว�มสำ�เร็จของก�รเรียนในระบบออนไลน์
คำาอธิบาย

ผู้สอนจำาเป็นต้องมีคำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการเรียนออนไลน์ ในวิชานั้นๆ เนื่องจาก 
ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน จึงต้องมีการแนะนำาส่วนต่าง ๆ ของ
บทเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการเรียน การทำากิจกรรมต่าง ๆ บนระบบ 
รวมถึงแนวทางที่จะทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จนประสบผลสำาเร็จ

ข้อมูลสำาคัญ
1. คำาแนะนำาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการเข้าระบบ  

วิธีการลงทะเบียน
2. บอกระยะเวลาในการเรียนรู้ เนื้อหาที่ ใช้ ในการเรียน จำานวนชั่วโมงในการเรียน

ต่อสัปดาห์ และสิ่งที่ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
3. แนะนำาวิธีการเรียนของรายวิชา เช่น กิจกรรมท่ีต้องทำา การมีส่วนร่วมในการเรียน 

วิธีการส่งงาน เง่ือนไขท่ีจะผ่านเกณฑ์การเรียน 
4. แนะนำากลยุทธ์ ในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบความสำาเร็จ

7.2 ระบุช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รเพื่อให้ผู้เรียนติดต่อได้ตลอดเวล�ก�รจัด 
ก�รเรียนก�รสอน
คำาอธิบาย

ผู้สอนควรแจ้งช่องทางที่จะใช้ติดต่อส่ือสารกับผู้เรียนในระหว่างที่มีการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการเรียน หรือแจ้งปัญหาในการเรียนต่าง ๆ ในตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
ได้อย่างสะดวก

ข้อมูลสำาคัญ
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนแบบไม่ประสานเวลา เช่น อีเมล์ กระดาน

สนทนา หรือแบบประสานเวลา เช่น Line เป็นต้น

///////
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2. ข้อตกลงหรือกติกาในการสื่อสาร เช่น การงดใช้คำาที่ ไม่สุภาพ เป็นต้น
3. ช่วงเวลาที่ผู้สอนสะดวกเข้ามาตอบคำาถามให้ผู้เรียนทราบ เช่น ทุกวัน เวลา 

20.00 น. เป็นต้น

7.3 ผู้สอนและผู้ช่วยสอนใช้เคร่ืองมือก�รสื่อส�รตอบข้อสงสัย ช่วยเหลือ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนคงร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้อย่�งสม่ำ�เสมอ จนผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของร�ยวิช�
คำาอธิบาย

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์น้ัน มักจะมีผู้เรียนอยู่จำานวนมากท่ีมีแนว
โน้มหยุดเรียนกลางคัน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีต้องอาศัยความมีวินัยใน
การกำากับตนเอง ดังน้ันผู้สอนจึงควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่า
ตนเองเรียนรู้โดยลำาพัง ควรมีการกระตุ้นผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารต่าง ๆ 
ในการติดต่อส่ือสารและติดตามผู้เรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน เช่น ใช้ภาษากึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการในการตอบคำาถามต่าง ๆ เพื่อให้ 
ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเอง และกล้าที่จะซักถาม เพื่อให้ผู้เรียนคงร่วมกิจกรรมตลอด
หลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลสำาคัญ
1. การส่งอีเมล์ หรือใช้เครื่องมือสื่อสารตัวอื่นๆ เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวของ

รายวิชาเป็นระยะๆ เช่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการขึ้นบทเรียนใหม่ 
2. การใชเ้ครือ่งมอืส่ือสารสองทาง ซึง่อาจจะเปน็เคร่ืองมอืในระบบ หรือส่ือสงัคม

ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการตอบคำาถามเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือการขอ
ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

3. ตอบกลับคำาถามภายในเวลาที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้เรียน 
4. ตอบคำาถามของผู้เรียนให้ตรงประเด็นและครอบคลุมความเข้าใจของผู้เรียน
5. การแสดงตนโดยการโพสชมเชยหรือขอบคณุเมือ่มผีูเ้รียนมาตอบคำาถามหรือ

แสดงความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ
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7.4 แสดงให้ผูเ้รียนเห็นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนของตนเองเพือ่สร้�งแรงจงูใจ
ในก�รเรียน
คำาอธิบาย

การแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อมูลความก้าวหน้าของตนเองจะช่วยกระตุ้น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะเมื่อผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่สำาเร็จไปแล้ว และสิ่งต้อง
ทำาอะไรต่อไป จะทำาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและวางแผนการเรียนให้ประสบความ
สำาเร็จ

ข้อมูลสำาคัญ
1. แสดงให้ผู้เรียนเห็นเมนู Progress เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เห็นถึงความ

ก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง 
2. แสดงคะแนนให้ผู้เรียนทราบหลังผู้เรียนทำากิจกรรมหรือแบบทดสอบในแต่ละ

กิจกรรมที่มีการให้คะแนน
3. การให้ feedback ผู้เรียนหลังการทำากิจกรรมหรือแบบทดสอบ

7.5 จดัทำ�คำ�ตอบหรือคูม่อืสำ�หรับปญัห�พืน้ฐ�นทีพ่บบอ่ย เช่น ก�รคน้ห�ข้อมลู 
ก�รใช้เทคโนโลยี ก�รเข้�ถึงบริก�รช่วยเหลือ เป็นต้น
คำาอธิบาย

ในการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้เรียนอาจมีติดปัญหาทางเทคนิค 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งผู้เรียนหลายคนอาจจะพบปัญหาที่คล้ายๆกัน ทำาให้มี
คำาถามที่ซ้ำาซ้อนเกิดขึ้น ผู้สอนควรรวบรวมคำาถามและคำาตอบ ที่ผู้เรียนมักจะถาม
ซ้ำาๆ และจัดทำาเป็นเมนูคำาถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions : FAQ)   
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้

ข้อมูลสำาคัญ
เมนูคำาถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions : FAQ) เพื่อลดการ

โพสต์คำาถามซ้ำาซ้อน



8ก�รยืนยันลิขสิทธิ์
ต�มกฎหม�ย

องค์ประกอบท่ี 8
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องค์ประกอบที่ 8 การยืนยันลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

8.1 ก�รขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองก�รคุ้มครองสิทธิ์
คำาอธิบาย

สือ่การสอนประกอบบทเรียนออนไลนท์กุประเภททีน่ำาขึน้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องนำาไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองการคุ้มครองสิทธิ์ 
โดยยื่นเสนอแบบฟอร์ม CR01 ต่อกระทรวงพาณิชย์ ผ่าน INT

ข้อมูลสำาคัญ
แบบฟอร์ม CR01 ที่มีการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน

8.2 บันทึกก�รปรับปรุงเนื้อห�วิช�และสื่อก�รสอน
คำาอธิบาย

หากมกีารปรบัปรุงเนือ้หาและสือ่ประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน ์ตอ้งมกีาร
บันทึกการปรับปรุงเนื้อหาวิชาและสื่อการสอนในรูปแบบ Version Control

ข้อมูลสำาคัญ
ข้อมูลการปรับปรุง Version ต่างๆ

8.3 ก�รร�ยง�นเมื่อมีก�รปรับเปลี่ยนเนื้อห�และสื่อก�รสอน
คำาอธิบาย

ผู้รับผิดชอบวิชาต้องมีการรายงานต่อ INT ทุกคร้ังที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และสือ่การสอนในบทเรียนออนไลนท์ีม่นียัสำาคญั และมผีลตอ่สทิธทิี่ ไดรั้บการคุม้ครอง

ข้อมูลสำาคัญ
แบบรายงานต่อ INT เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสื่อการสอน

///////
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8.4 ก�รใช้ตร�สัญลักษณ์ของหน่วยง�น
คำาอธิบาย

สื่อวีดิทัศน์จะต้องปรากฏตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่วน
งาน อยู่ที่มุมขวาบนทุกวีดิทัศน์ โดยการแสดงผลจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมและไม่เป็น 
อุปสรรคต่อการรับชม

ข้อมูลสำาคัญ
แสดงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่วนงานบนมุมขวาของ 

สื่อวีดิทัศน์
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