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1 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ฟอรมการวิเคราะหและออกแบบรายวิชาออนไลน มหาวิทยาลัยมหิดล (Analysis 01) 

1. ขอมูลเบื้องตนของรายวิชา 

ชื่อวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ภาษาไทย ...................................................................................................................................................... 

ภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................. 

คณะ/สวนงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาษาที่ใชในการจดัการเรียนการสอน     ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ      อ่ืนๆ (ระบ ุ)………………. 

ขอมูลผูรับผิดชอบรายวิชา (หลัก) 

ชื่อ-นามสกุล  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………………………………………      

เบอรติดตอ  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

email   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําอธิบายรายวิชา 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

ระดับความยากของเน้ือหารายวิชา 

 เบื้องตน    ข้ันกลาง    ข้ันสูง 

รายวิชาจัดอยูในกลุม * 

 กลุมวิชาสรางทักษะตามวชิาชีพ 

 กลุมวิชาสรางทักษะใหม 

 กลุมวิชาสาํหรับเรียนลวงหนาของหลักสูตร 

 กลุมวิชา Soft Skills 

 กลุมวิชาบูรณาการขามศาสตร 

 กลุมวิชาที่รวมมือกับองคกรเอกชน
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2 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

รายวิชาจัดอยูในหมวด Literacy ของมหาวิทยาลัย 

 MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development MUGE101) 

 Health Literacy (Health, Sport, Nutrition) 

 Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) 

 Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Liberal Arts, Arts, Music, Laws, 

Ethics, Population) 

 Communication Literacy (Language, Academic Communication) 

 Science and Environment Literacy (Applied Science for Life, Environmental 

Responsibility) 

 Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur) 

รูปแบบการเรียน 

  เรียนดวยตนเอง (self-paced) 

 เรียนตามกําหนดเวลาโดยผูสอน (instructor-paced) 

ทานมีแผนจัดทํารายวิชาเปนชุดการเรียนรู (Micro –credentials)* หรือไม 

  มี   ไมมี 
 

2. ความสําคัญและจําเปนในการพัฒนารายวิชาออนไลน (NA.1) 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

3. จุดมุงหมายของรายวิชา (NA.3) 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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3 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

4. การกําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวัง Learning Outcome (CD.1) 

เขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives) 

LO 1  

LO 2  

LO 3  

LO 4  

LO 5  

LO 6  

 

5. วิเคราะหความพรอมในการจัดการเรียนการสอน (ปจจัยภายในองคกร)  (FA.4) 
(เชน Business Model, Organizational structure, Internal context, Learning culture) 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

6. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย/ผูเรียน (FA.3) 

 นักเรียน/นักศึกษา (โปรดระบุใหละเอียด เชน ระดับช้ัน  สาขาการเรยีน สายการเรียน เปนตน) 

 บุคคลทั่วไป (โปรดระบุใหละเอียด เชน ผูท่ีมคีวามสนใจในดาน........... ผูท่ีตองการ................... เปนตน) 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุใหละเอียด เชน นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร และบุคลากร

หองปฏิบัติการท่ีเตรียมขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189 และท่ีไดรับรองแลว (refresh for re-accredit) หรือนักเทคนิค

การแพทยท่ีตองการ CMTE เปนตน) 

เปนวิชาเพ่ือ re-skill หรือ up-skill หรือไม* 

 re-skill (โปรดอธิบายเพ่ิมเตมิ ใหละเอียด...........................................................................................................) 

 up-skill (โปรดอธิบายเพ่ิมเติม ใหละเอียด.........................................................................................................) 

จํานวนผูเรียนทั้งหมด ..................................................... คน 

ประมาณการจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย/รอบการเปดสอน .......................................................... คน 
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4 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ความรูพ้ืนฐานที่ผูสนใจเรียนวิชาน้ีตองมีมากอน  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตขั้นพ้ืนฐานของผูเรียนที่จําเปนตองมีมากอน 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

7. การนําผลการเรียนรูไปใชประโยชน / การตอบสนองความตองการทางสังคม (NA.4) 

(นํา certificate ท่ีไดจากรายวิชาไปใชประโยชนในเรื่องใดไดบาง เชน นําไปรับรองการขอใบอนุญาตประกอบการ / ตออายุ
วิชาชีพ, สามารถนําไปนับหนวยกิตในรายวิชา, เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานในวิชาชีพ เปนตน) 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

8. แหลงขอมูลความรูเพ่ิมเติมที่นาเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวของกับเน้ือหารายวิชา 

( link แหลงเรียนรูเพิ่มเติมภายนอก ) 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................................................... 

บทเรียนที่เกี่ยวของ (Related Courses) 
(บทเรียนใกลเคียงที่แนะนาํ) 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

4. ..........................................................................................................................................................................
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5 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

9. การกําหนดโครงสรางเน้ือหา (CD.2 / CD.5) 

จํานวนชั่วโมงการเรียนรูออนไลน (จํานวนระยะเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนจนจบรายวิชา ไมเกิน 15 ชั่วโมง) 

จํานวนชั่วโมงการเรียนรูทั้งหมด  .............. ชั่วโมงการเรียนรู 

จํานวนชั่วโมงการเรียนรูตอสัปดาห  .............. ชั่วโมงการเรียนรู/ตอสัปดาห 

สัป
ดา

หที่
 

Learning 
Outcome 

หัวขอการเรียนรู 

การวัดผล 

เว
ลา

ที่ใ
ช 

(ช
ม.

 /
 น

าที
) 

LO
 1

 

LO
 2

 

LO
 3

 

วิธีการวัดผล 

สัด
สว

น 
(%

) 

เก
็บค

ะแ
นน

 

1    1. หัวขอใหญ Quiz, Assignment  
Homework, Final Exam  

   

    1.1 หัวขอยอย     

    1.2 หัวขอยอย     

2    2. หัวขอใหญ     

    2.1 หัวขอยอย     

    2.2 หัวขอยอย     

3    3. หัวขอใหญ     

    3.1 หัวขอยอย     

    3.2 หัวขอยอย     

4    4. หัวขอใหญ     

    4.1 หัวขอยอย     

    4.2 หัวขอยอย     

5    5. หัวขอใหญ     

    5.1 หัวขอยอย     

    5.2 หัวขอยอย     

รวม 100   
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6 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

10. การออกแบบการวัดและประเมินผล (CD.10) 

ออกแบบวิธี และสัดสวนคะแนนสําหรับการวัดผลและประเมินผล เชน Homework, Quiz, Assignment Final Exam เปนตน 

วิธีการวัดผลบนระบบออนไลน สัดสวน (%) จํานวนชิ้นงาน/ชุดขอสอบ 

   

   

   

รวม   

 

ระบุสัดสวนคะแนนที่ผานเกณฑการเรียนการสอน  เชน  60% ข้ึนไป  

ประกาศนียบัตร   มี  ไมมี 

ประมาณการคาลงทะเบียน ....................................................... บาท / คน 

 

11. บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนารายวิชาออนไลน (NA.2 / FA.2) 

ขอมูลผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา (ผูรับผดิชอบรายวิชา) 

 ผูสอน  (หากมีมากกวา 1 คน ใหระบุทุกคน)       

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพฒันาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง) 
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7 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 ผูชวยสอน         

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพฒันาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง) 

 ผูบริหารโครงการ / ผูประสานงาน       

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง) 
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8 โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ขอมูลทีมพัฒนารายวิชา 

 นักออกแบบการเรียนการสอนหรือนักเทคโนโลยีการศึกษา    

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง) 

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือเจาหนาที่ผลิตสื่อ  (หากมีมากกวา 1 คน ใหระบุทุกคน)  

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพฒันาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง)  
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 นักวิชาการคอมพิวเตอรหรือเจาหนาที่ระบบ IT   (หากมีมากกวา 1 คน ใหระบุทุกคน)  

ชื่อ–สกุล  ....................................................................................................................................................... 

สังกัด      ....................................................................................................................................................... 

เบอรโทร  ....................................................................................................................................................... 

e-mail    ....................................................................................................................................................... 

ทานเคยเขารวมโครงการพฒันาบทเรียน / รายวชิาออนไลนกับมหาวิทยาลยัหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ทานเคยเขารวมโครงการใด 

 โครงการทุนฯ ป พ.ศ.......................... (  ผูรับทุน  ทีมพัฒนา) 

 โครงการอบรมฯ ป พ.ศ.......................... ( หรือระบุชื่อการอบรมอยางนอย 1 เร่ือง) 

 

12. คําอธิบายเพ่ือการประชาสัมพันธ 

1. ขอความที่แสดงความนาเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของผูสอน และทักษะความรูหลักที่จะไดเรียน 

2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

3. เหตุผลที่ควรสมัครเรียน หรือ ประโยชนทีผู่เรียนจะไดรับ 


