
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------- 

เกณฑก์ารจัดท าบทเรียนออนไลน์ 

      บทเรียนออนไลน์ต้องมีความครอบคลุมเนื้อหาตามท่ีปรากฏใน มคอ.๓ ของรายวิชาที่จัดท า โดยมี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ประมวลรายวิชาซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อวิชา รหัสวชิา ข้อมูลผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยแบ่งเนื้อหาตามโครงสร้างรายวิชา เช่น แบ่งเป็นบทหรือ

เป็นสัปดาห์ 

๒. บทเรียนที่มีเนื้อหาครบทั้งรายวิชาซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ.3 อย่างน้อย ๕ บท 

และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ โดยอยู่ใน 

รูปแบบดังนี้ 

๒.๑ เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบไฟล์น าเสนอ ได้แก ่เนื้อหาบนหน้าเว็บเพจ ไฟล์เอกสาร Word PDF 

PowerPoint 

    ๒.๒ เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่มีลักษณะของสื่อประสมประเภทต่าง ๆ  เช่น Text/ 

Graphic/ Sound/ Video/ Interactive/ Multimedia/ PowToon/ Animation 3Dmodel เป็นต้น 

    ๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การมอบหมายงาน/โครงการ การบ้าน แบบฝึกหัด/แบบฝึก

ทักษะ/แบบทดสอบ ของแต่ละบทเรียน เป็นต้น 

๓. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างน้อย ๑๐ ข้อต่อบท ในรูปแบบปรนัยหรืออัตนัย 

ข้อก าหนดการผลิตบทเรียนออนไลน์ 

บทเรียนออนไลน์จะต้องประกอบไปด้วยสื่อวิดีทัศน์และสื่อเสริมในรายวิชา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. สื่อวิดีทัศน์ ก าหนดให้น าส่งต้นฉบับสื่อวิดีทัศน์ และบทบรรยายแบบ SubRip Text (.srt) ในรูปแบบ

ซีดี/ดีวีดี/สื่อส ารองข้อมูลดิจิทัลอ่ืน ๆ จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑ มีคุณภาพคมชัด โดยอิงตามมาตรฐานสากลในระดับไม่น้อยกว่า HD อัตราส่วน 16:9 (ขนาด

วิดีทัศน์ไม่น้อยกว่า 1280x720 พิกเซล) 
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๑.๒ การน าเสนอเนื้อหาในสื่อวิดีทัศน์ จะต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงของอาจารย์ผู้สอนร่วมอยู่

ด้วยโดยก าหนดให้เลือกรูปแบบหลักท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และน าเสนออย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

๑.๒.๑ อาจารย์ผู้สอนบรรยายประกอบฉากเสมือน โดยมี Infographic หรือวิดีทัศน์ประกอบ

เต็มหน้าจอ 

๑.๒.๒ สัมภาษณ์ พูดคุย อภิปราย 

๑.๒.๓ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

๑.๒.๔ สาธิต (Demonstration) หรือสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

๑.๒.๕ ถ่ายท าในสถานที่จริง 

๑.๓ การน าเสนอเนื้อหาในสื่อวิดีทัศน์ จะต้องมีวิดีทัศน์พร้อมเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของ

อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 10% ของระยะเวลาสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด 

๑.๔ เนื้อหามคีวามเชื่อมโยงกับหัวข้อที่สอน และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑.๕ มีค าอธิบาย (Close caption) ให้ผู้เรียนอ่าน โดยใช้ภาษาเขียน ภาษาทางการ ในรูปแบบ

แฟ้มข้อมูลแบบ SubRip Text (.srt) และ Download ได้แบบ Text (.txt) โดยบทบรรยายขึ้นแสดงครั้งละไม่เกิน 

1 บรรทัดเนื้อหา 

๑.๖ ก าหนดให้สื่อวิดีทัศน์แต่ละคลิปมีตรามหาวิทยาลัย ปรากฏขึ้นมุมบนขวาเป็นระยะ (อย่างน้อย 3 

ครั้งต่อคลิป) 

๑.๗ ในกรณีที่สื่อวิดีทัศน์มีส่วน Intro title ให้ใส่ Intro title เฉพาะสื่อวิดีทัศน์คลิปแรกของหน่วย

เนื้อหาเท่านั้น ไม่ให้ใส่ Intro title ในสื่อวิดีทัศน์ที่เป็นเนื้อหาย่อย 
 

รูปแบบของสื่อวิดีทัศน์ สื่อวิดีทัศน์ในรายวิชาประกอบด้วยวิดีทัศน์แนะน ารายวิชาและวิดีทัศน์

น าเสนอเนื้อหา มีแนวทางและคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

วิดีทัศน์แนะน ารายวิชา 

- มีความยาวที่เหมาะสมในการน าเสนออยู่ ระหว่าง 1 – 3 นาท ี

วิดีทัศน์น าเสนอเนื้อหา 

๑) มีความยาวในการน าเสนอไม่เกินกว่า 10 นาทีต่อคลิป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและวิธีการสอน 

(หากเกินแนะน าให้ตัดเป็น 2 คลิป) 

๒) เนื้อหาของสื่อมีความสอดคล้องกับหัวข้อของเนื้อหา 

๓) เนื้อหาที่น าเสนอมีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๔) แต่ละบทเรียนควรเริ่มต้นด้วยการน าเข้าสู่บทเรียน 
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๕) มีบทบรรยายเนื้อหา (Close caption) ที่ผู้เรียนสามารถอ่าน และสามารถ Download ได้ 

ในรูปแบบไฟล์ SubRip Text (.srt) format และแบบ Text (.txt) 

๖) มีการสอดแทรกค าถามไปในเนื้อหาบทเรียนหรือแยกจากกัน แต่ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของบทเรียนนั้น 

๗) มีการระบุแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ในบทเรียน 

๘) ระดับเสียงในวิดีทัศน์จะต้องมีความดังอย่างสม่ าเสมอ และเสียงดังเท่ากันทุกคลิป โดยมี

ระดับความดัง ดังนี้ 

- Bitrate: 128kbps หรือดีกว่า 

- Audio sample rate: 44kHz 

- ระบบ Stereo ที่มีความดังเทียบเท่า Official Video ใน YouTube 

- ไม่มีเสียงอ่ืนรบกวน 

- เสียงดนตรีประกอบไม่ดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย 

๙) ไฟล์วิดีทัศน์ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 

- Codec: H.264 

- Container: .mp4 

- Resolution: ไม่น้อยกว่า HD (1280x720) 

- Frame Rate: 29.97 fps 

- Aspect: 1.0 

- Bitrate: 5Mbps VBR 

- Audio Codec: AAC 44.1KHz/192 Kbps 

- ต้องแสดงผลได้กับอุปกรณท์ีห่ลากหลาย และรองรับได้หลายระบบปฏิบัติการ 

 

๒. สื่อเสริมในรายวิชา (สื่อที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๒.๑ การน าเสนอเนื้อหาในสื่อต้องให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง อ่านง่าย และสามารถ       

ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

๒.๒ รูปแบบของไฟล์ ที่สามารถท าได้ อาทิ PDF/ Power point/ Word/ Excel/ Image 

๒.๓ เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ และการน าเสนอจะต้องท าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ 

๒.๔ ตั้งชื่อหัวข้อให้สื่อความหมายตรงกับเนื้อหา 
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๒.๕ สีตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรควรจะสอดคล้องกัน 

๒.๖ มีพ้ืนที่ว่าง ๆ ให้พอเหมาะ ไม่ควรให้ตัวอักษรแน่นเต็มพื้นที่ 

๒.๗ ข้อความควรจะแบ่งเป็นประโยคสั้น ๆ รวบรัด เข้าใจง่าย ส าหรับล าดับข้อสามารถใช้สัญลักษณ์

หรือตัวเลขได้  และใช้รูปภาพเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนนึกจินตนาการตามได้  

๒.๘ หากใช้รูปประกอบให้มีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 300 dpi 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

บทเรียนออนไลน์ต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

๑. ออกแบบกิจกรรมการเรียนในแต่ละหัวข้อย่อยที่เหมาะสม มีกิจกรรมการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจในเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 

๒. มีกระดานสนทนาทั่วไป ส าหรับการสอบถาม หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้

ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองอย่างน้อย 1 กระดานสนทนาต่อรายวิชา 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

 ก าหนดให้เลือกประเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการเรียนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Self-Paced) โดยมีวิธีการประเมินอย่างน้อย ดังนี้ 

๑. การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Test) 

๒. การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ 

๓. การจัดการประเมินผลปลายทาง (Post-Test) 

๔. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนทีส่อบผ่านที่ชัดเจน 

 ประเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการเรียนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Paced) 

(๑) แบบทดสอบปรนัย (Objective Assessments) เป็นการประเมินผลที่มีการก าหนดค าตอบ

มาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ มีการตรวจให้คะแนนจากระบบ (Auto-scoring) และมีการให้

ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน (Feedback) 

(๒) แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Assessments) เป็นการประเมินที่ให้ผู้ทดสอบสร้างค าตอบ

เองทั้งหมดจากความคิดของผู้ทดสอบ โดยผู้สอนเตรียมเฉลยค าตอบ ค าส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียน

ตรวจประเมินได้ด้วยตนเอง 
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ข้อก าหนดด้านลิขสิทธิ ์
1. ผู้จัดท าสื่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้น

ในรายวิชา เช่น เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีทัศน์ รูปแบบตัวอักษร สื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ ซอฟต์แวร์ และ

ผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ ที่น ามาใช้การเรียนการสอน 

2. ผู้จัดท าสื่อจะต้องขออนุญาตสิทธิ์ของสื่อ ภาพ เสียง วิดีทัศน์ เนื้อหาตามสัญญาอนุญาตสิทธิ์  

Creative Commons อย่างน้อย CC BY NC SA 

ทั้งนีก้่อนที่จะน าบทเรียนออนไลน์ขึ้นระบบต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการฝ่าย

เทคนิคของศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
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             เอกสารแนบ ๑ 

ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์ 

วิชา ………………….. 

หัวข้อ 

แนะน ารายวิชา 

- แนะน ารายวิชา(คลิปไม่เกิน ๓ นาท)ี  

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

- แบบทดสอบก่อนเรียน (True-false หรือ Multiple Choice อย่างน้อยบทละ ๑๐ ข้อ) 

บทที่ 1 …….. 

 หัวข้อย่อย1….. 

- หัวข้อย่อย1 (คลิปไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

 หัวข้อย่อย2….. 

- หัวข้อย่อย2 (คลิปไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

 หัวข้อย่อย3….. 

- หัวข้อย่อย3 (คลิปไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

 ……………………. 

 แบบทดสอบ (Quiz) บทที่ 1 ………… 

- แบบทดสอบ (Quiz) บทที่ 1 ………(ค าถาม เกมทดสอบระหว่างบทเรียน อย่างน้อย ๒-๓ ข้อ) 

บทที่ 2 …………… 

บทที่ 3 ……………. 

บทที่ 4 ………………. 

บทที่ 5 …………………. 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

- แบบทดสอบหลังเรียน (True-false หรือ Multiple Choice อย่างน้อยบทละ ๑๐ ข้อ) 

แบบส ารวจหลังเรียน 
 

หมายเหตุ ให้จัดท าภาพ Banner ของรายวิชาขนาด 378 x 225px มีการระบุชื่อนามสกลุของผู้สอนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประวัติย่อ และรูปภาพของผู้สอนขนาด 150 x 150px มีช่องทางการติดต่อกับผูส้อนและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีส าคัญ 


