
 

 

แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาและสื่อเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด 
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU MOOC) 

 
---------------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การพัฒนารายวิชาและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบกับมติ 
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา 
จึงมแีนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด (BUU MOOC) ดังนี้ 

 
  1. ค าจ ากัดความ BUU MOOC 
    BUU MOOC: Burapha University Massive Open Online Course หมายถึง  
ระบบการจัดการรายวิชาและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับผู้สนใจ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ที่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียน
การสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
       รายวิชา หมายถึง สาระเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ หรือ ส่วนหนึ่งของ
รายวิชาในหลักสูตร การเรียนการสอนปกติ หรือ เนื้อหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ออกแบบกระบวนการถ่ายทอด
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการประเมินผลผู้เรียน 

  หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง สาระการเรียนรู้ย่อยของรายวิชา โดยแต่ละหน่วยมีชั่วโมง
การเรียนรู้อยู่ ระหว่าง 1 - 3 ชั่วโมง 
       ชั่วโมงการเรียนรู้ หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรายวิชา (หน่วย
เป็นชั่วโมง) ประกอบด้วย เวลาในการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ เวลาในการเรียนรู้จากเอกสารความรู้ และเวลาใน
การท ากิจกรรมระหว่างเรียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เป็นต้น 
       ชั่วโมงสื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดของสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏในรายวิชา  
       รายวิชา BUU MOOC หมายถึง รายวิชามีเนื้อหาไม่เกิน 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ 
โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมีชั่วโมงการเรียนรู้อยู่ ระหว่าง 1 - 3 ชัว่โมง ทั้งนี้ในหนึ่งรายวิชา  
จะมีระยะเวลาในการเรียนไม่มากกว่า 6 สัปดาห์ 
 
   2. ลักษณะของ BUU MOOC 
   เป็นรายวิชาที่มีสาระในการเรียนรู้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาส าหรับผู้เรียน
จ านวนมากทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) และหลักสูตรที่มีปริญญา (Degree) หากเป็นรายวิชาส าหรับ
หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) มีเนื้อหา 3-5 ชั่วโมงการเรียนรู้ และหากเป็นรายวิชาในหลักสูตรมีปริญญา
(Degree) มีเนื้อหาสาระอย่างน้อย 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ 
 
  3. รูปแบบการพัฒนารายวิชาและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(BUU MOOC)  
   - รูปแบบที่ ๑ รายวิชา BUU MOOC ส าหรับมุ่งเข้าสู่ Thai MOOC 
   - รูปแบบที่ ๒ รายวิชา BUU MOOC ส าหรับใช้เฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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  4. รูปแบบที่ ๑ รายวิชา BUU MOOC ส าหรับมุ่งพัฒนาเข้าสู่ Thai MOOC   
   4.1 เงื่อนไข รายวิชา BUU MOOC ส าหรับมุ่งพัฒนาเข้าสู่ Thai MOOC   
    (1) การถ่ายทอดเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่อ 
วีดิทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ของชั่วโมงการเรียนรู้ โดยสื่อวีดิทัศน์แต่ละคลิปมีความยาวระหว่าง  
7-10 นาที (ตัวอย่างการค านวณ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (60 นาที) ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่อวีดิทัศน์ 
ไม่น้อยกว่า 21 นาที) 
    (๒) การถ่ายทอดสาระในรายวิชาต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่ออ่ืน ๆ  
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอ่านเพ่ิมเติม แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
ของชั่วโมงการเรียนรู้ (ตัวอย่างการค านวณ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (60 นาที) ต้องมีการน าเสนอสื่ออ่ืน ๆ ไม่น้อย
กว่า 39 นาที) 
    (๓) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์เป็นไปตาม 
หลักการเรียนการสอน MOOC ประเภท Self-paced learning 
    (๔) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินในรายวิชาต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  หากผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว จะต้องมีการออกประกาศนียบัตรในระบบโดยมี
ลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหลักก ากับในประกาศนียบัตร 
    (๕) แบบทดสอบรายวิชา มีข้อสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ข้อต่อ 1 ชั่วโมง 
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา   
   4.2 องค์ประกอบการจัดท ารายวิชา 
        (1) ประมวลรายวิชา  
                            (2) โครงสร้างเนื้อหา 
                            (3) การตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญ
ในเนื้อหารายวิชานั้น ประกอบด้วย 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อย 1 คน 
      - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อย ๒ คน 
                           (4) สื่อการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,080 เส้น  
โดยมีตรามหาวิทยาลัยบูรพาอยู่มุมบนของจอไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวคลิป 
                           (5) กิจกรรมการเรียนรู้  
                            (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
                            (7) การให้ข้อมูลรายวิชา  
                            (8) แบบทดสอบ  
   4.3 ข้อก าหนดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ BUU MOOC 
        ก าหนดให้เลือกประเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการเรียน
แบบอัธยาศัย (Self-Paced) โดยมีวิธีการประเมินอย่างน้อย ดังนี้ 
    (1) การประเมินผลก่อนเรียน 

    (2) การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ 
    (3) การประเมินผลปลายทาง 
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    ทั้งนีต้้องมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผ่านที่ชัดเจน (ก าหนดสัดส่วน 
คะแนนสอบ และคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ และผลรวมคะแนนที่สอบผ่าน) โดยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
หากผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว จะต้องมีการออกประกาศนียบัตรในระบบโดยมีลายเซ็นอาจารย์
ผู้สอนหลักก ากับในประกาศนียบัตร 
     4.4 การยื่นเรื่องเพ่ือขอผลิตรายวิชา ผู้ประสงค์ท่ีจะผลิตรายวิชา BUU MOOC 
ด าเนินการดังนี้  
                                 (1) ยื่นเอกสาร ที่กองบริการการศึกษา 
                                       01_BUU_MOOC ประมวลรายวิชา 
                                       02_BUU_MOOC โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา 
                                       03_BUU_MOOC ข้อสอบ 
            04_BUU_MOOC บทวีดิทัศน์ 
    (2) การรับรหัสรายวิชาจากส านักคอมพิวเตอร์ 
    (3) การผลิตสื่อ 
    (4) การจัดการรายวิชา MOOC ในระบบ moocdev.buu.ac.th 
    (๕) การตรวจสอบด้านคุณภาพการผลิต 
    (๖) การเผยแพร่ 
 
 5. รูปแบบที่ ๒ รายวิชา BUU MOOC ส าหรับใช้เฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยบูรพา  
   5.1 เงื่อนไข รายวิชา BUU MOOC ส าหรับใช้เฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
    (1) การถ่ายทอดเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่อ 
วีดิทัศน์ 
    (๒) การถ่ายทอดสาระในรายวิชาต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่ออ่ืน ๆ  
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอ่านเพ่ิมเติม แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ  
    (๓) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์เป็นไปตาม 
หลักการเรียนการสอน 
   5.2 องค์ประกอบการจัดท ารายวิชา 
          (1) ประมวลรายวิชา  
                            (2) โครงสร้างเนื้อหา  
                            (3) การตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชานั้น  
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อย 1 คน 
     (4) สื่อการเรียนรู้ที่เป็นคลิปวีดิทัศน์ 
                           (5) กิจกรรมการเรียนรู้  
                            (6) การให้ข้อมูลรายวิชา 
   5.3 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินในรายวิชา หากผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมินดังกล่าว จะต้องมีการออกประกาศนียบัตรในระบบโดยมีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหลักก ากับ 
ในประกาศนียบัตร 
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     5.4 การยื่นเรื่องเพ่ือขอผลิตรายวิชา ผู้ประสงค์ท่ีจะผลิตรายวิชา BUU MOOC 
ด าเนินการดังนี้  
                                 (1) ยื่นเอกสาร ที่กองบริการการศึกษา 
                                       01_BUU_MOOC ประมวลรายวิชา 
                                       02_BUU_MOOC โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา 
    (2) การรับรหัสรายวิชาจากส านักคอมพิวเตอร์ 
    (3) การผลิตสื่อ 
    (4) การจัดการรายวิชา MOOC ในระบบ moocdev.buu.ac.th 
    (๕) การตรวจสอบด้านคุณภาพการผลิต 
    (๖) การเผยแพร่ 
 
 6. ข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7. ภาระงานของบุคลากรในการพัฒนารายวิชา BUU MOOC ถือเป็นการพัฒนาเอกสารและ 
สื่อประกอบการเรียนการสอนประจ ารายวิชา ซึ่งส่วนงานสามารถก าหนดภาระงานให้แก่บุคลากรได้ 
 8. กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ 
เรียนการสอนในระบบเปิด (BUU MOOC) พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

*************************** 
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

http://service.buu.ac.th 


