ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารนํารายวิชาจาก Coursera on Campus
มาใชในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทราบแนวปฏิบัติในการนํารายวิช าจาก
Coursera on Campus มาใชประโยชนในการเรียนการสอนของหลักสูตร และสามารถวางแผนการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัย จึงออกแนวปฏิบัติในการนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใชใน
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตรในการนํารายวิชาจาก Coursera มาใช
๑.๑ อาจารย ผู รับ ผิดชอบวิชา/อาจารย ผู สอนในหลั กสู ตร ศึ ก ษาหรื อ ทดลองเรี ย นรายวิ ช าใน
Coursera ดวยตนเอง เพื่อจะไดทราบวามีรายวิชาใดนาสนใจและเปนประโยชนกับนักศึกษา
๑.๒ ตัดสินใจเลือกแนวทางการนํารายวิชาจาก Coursera มาใชในการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ ๒ และแจงมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
๑.๓ เมื่อไดรับอนุมัติใหสามารถนํารายวิชาจาก Coursera มาใชในการเรียนการสอนในหลักสูตร ให
หลักสูตรแจงนักศึกษาสมัครลงทะเบียนในระบบ Coursera ที่เว็บไซต www.coursera.org หากมี Account เดิม
ที่ลงทะเบียนอยูแลวไมจําเปนตองสมัครใหม
๑.๔ สงแบบฟอรมแจงความตองการ Account เขาใชงาน Coursera มายังบัณฑิตวิทยาลัย โดย
กรอกขอมูลใหครบถวนและตรวจสอบใหถูกตองโดยเฉพาะตัวสะกดชื่อ-นามสกุล และ e-mail ที่ สมัครไวกับ
Coursera
๑.๕ แจงนักศึกษาใหตรวจสอบ e-mail เมื่อไดรับคําเชิญใหเขารวมใชงาน ใหดําเนินการ Activate
account เพื่อเขาใชงานระบบ Coursera และแจงรายวิชาของ Coursera เพื่อใหนักศึกษา Enroll รายวิชานั้นๆ
ตอไป
๒. แนวทางการนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใชในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางของการนํา
รายวิชาจาก Coursera
มาใช
แนวคิดการดําเนินงาน

แนวทางการนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใชในการเรียนการสอน
และรายละเอียดการดําเนินงานแตละแนวทาง
๑. Supplementary learning
materials for students while
they are studying the courses
from the program
เปนการนํารายวิชาจาก Coursera มา
เปนสวนเสริมในการเรียนการสอน
รายวิชาของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูเพิ่มขึ้น หรือมอบหมายให
นักศึกษาไปศึกษารายวิชาจาก
Coursera เพิ่มเติมดวยตนเอง

๒. Integrating with the courses from the program
๒.๑ ไมเกินรอยละ ๕๐
๒.๒ มากกวารอยละ ๕๐
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชาของหลักสูตร
ในรายวิชาของหลักสูตร
นํารายวิชาจาก Coursera มาเปนสวนหนึ่งของเนื้อหารายวิชา
ที่เปดสอนในหลักสูตร

-๒-

แนวทางของการนํา
รายวิชาจาก Coursera
มาใช

แนวทางการนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใชในการเรียนการสอน
และรายละเอียดการดําเนินงานแตละแนวทาง
๑. Supplementary learning
materials for students while
they are studying the courses
from the program
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับและหมวด
วิชาเลือก

ประเภทของรายวิชาใน
หลักสูตรที่สามารถนํา
รายวิชาจาก Coursera
มาใช
การนับภาระงานสอนของ การนับภาระงานสอนของรายวิชา
อาจารยผูสอนในรายวิชา เหมือนเดิม
ของหลักสูตร
การแจงขออนุมัตินํา
รายวิชาจาก Coursera
มาใช

การแจงผลการประเมิน
รายวิชา

๒. Integrating with the courses from the program
๒.๑ ไมเกินรอยละ ๕๐
๒.๒ มากกวารอยละ ๕๐
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชาของหลักสูตร
ในรายวิชาของหลักสูตร
เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเลือก

ภาระงานสอนในสวนที่นํารายวิชา
จาก Coursera มาใช ไมนับรวมเปน
ภาระงานสอนของอาจารยผสู อนใน
รายวิชาของหลักสูตร
สงแบบฟอรมแจงความตองการ
- ทําหนังสือแจงขออนุมัตินํารายวิชา
Account เขาใชงาน Coursera มายัง
จาก Coursera มาใชเปนสวนหนึง่
บัณฑิตวิทยาลัย โดยกรอกขอมูลให
ของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร (ไม
ครบถวนและตรวจสอบใหถูกตอง
เกินรอยละ ๕๐) พรอมแนบประวัติ
โดยเฉพาะตัวสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อาจารยจาก Coursera
e-mail ที่สมัครไวกับ Coursera
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ
- เมื่อไดรับอนุมตั ิ หลักสูตรสง
แบบฟอรมแจงความตองการ
Account เขาใชงาน Coursera
มายังบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยผูรับผิดชอบวิชาโดยความ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร
ดําเนินการแจงผลการประเมิน
ผานระบบเกรดออนไลน

อาจารยผูรับผิดชอบวิชาโดยความ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร
ดําเนินการแจงผลการประเมิน
ผานระบบเกรดออนไลน

ภาระงานสอนในสวนที่นํารายวิชา
จาก Coursera มาใช ไมนับรวมเปน
ภาระงานสอนของอาจารยผูส อนใน
รายวิชาของหลักสูตร
- ทําหนังสือแจงขออนุมัตินํารายวิชา
จาก Coursera มาใชเปนสวนหนึง่
ของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
(เกินรอยละ ๕๐) พรอมยื่นแบบ
เสนอขออนุมัติอาจารยพิเศษที่มี
ชั่วโมงสอนเกินกวารอยละ ๕๐ และ
แนบรายละเอียดอาจารยพิเศษ
รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สวนงานแลว
- บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอ
อนุมัติอาจารยพิเศษที่มีชั่วโมงสอน
เกินกวารอยละ ๕๐ ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ (เพื่อใหสามารถนํา
รายวิชาจาก Coursera มาเปนสวน
หนึง่ ของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร)
- เมื่อไดรับอนุมตั จิ ากสภาฯ หลักสูตร
สงแบบฟอรมแจงความตองการ
Account เขาใชงาน Coursera
มายังบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารยผูรับผิดชอบวิชาโดยความ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร
ดําเนินการแจงผลการประเมิน
ผานระบบเกรดออนไลน

-๓-

แนวทางของการนํา
รายวิชาจาก Coursera
มาใช
การจัดทํา มคอ.๓ และ
มคอ.๕

แนวทางการนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใชในการเรียนการสอน
และรายละเอียดการดําเนินงานแตละแนวทาง
๑. Supplementary learning
materials for students while
they are studying the courses
from the program
ดําเนินการจัดทําตามปกติ

๒. Integrating with the courses from the program
๒.๑ ไมเกินรอยละ ๕๐
๒.๒ มากกวารอยละ ๕๐
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ของเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชาของหลักสูตร
ในรายวิชาของหลักสูตร
ดําเนินการจัดทําตามปกติ
ดําเนินการจัดทําตามปกติ

อนึ่ง สําหรับกรณีหลักสูตรตองการนํารายวิชาจาก Coursera มาเปดเปนรายวิชาใหม (ใชรหัสวิชา
ของหลักสูตร) สามารถทําไดเฉพาะการเปดเปนรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือก โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับยอย) ตามแบบ สมอ.๐๘
๓. การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาในหลักสูตร
การนํารายวิชาจาก Coursera มาใชในการเรียนการสอนในหลักสู ตร นักศึกษาตองลงทะเบี ย น
รายวิชาของหลักสูตรและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดการลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละ
ภาคการศึกษา
๔. วิธีการบริหารจัดการ Account เขาใชงาน Coursera
๔.๑ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดรับแบบฟอรมแจงความตองการ Account เขาใชงาน Coursera จาก
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของแบบฟอรมที่ไดรับ
(๒) ตรวจสอบการเปดสอนรายวิชาตามที่หลักสูตรแจงขอนํารายวิชาจาก Coursera มาใชใน
การเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งตองเปนรายวิชาที่เปดสอนและมีนักศึกษาลงทะเบี ยน
เรียนจริงในภาคการศึกษาที่แจงขอใช
(๓) ตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาตามรายชื่อที่หลักสูตรแจงความตองการ Account เขา
ใชงาน ตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว
(๔) สงเชิญเขารวมใชงานรายบุคคล ลวงหนา ๓ วันกอนวันที่หลักสูตรแจงความตองการเริ่ม
ขอใชงาน หรือไมเกิน ๓ วันนับจากวันที่ไดรับแบบฟอรมและขอมูลถูกตองครบถวน
(๕) ติดตามการใชงาน กรณี Account ใดที่ไมปรากฏขอมูลการใชงานภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันที่สงคําเชิญเขาใชงาน จะดําเนินการยกเลิก
๔.๒ ขอใหอาจารยและนักศึกษา ตรวจสอบ e-mail ที่ลงทะเบียนไวกับ Coursera เมื่อไดรับคําเชิญ
ใหเขาใชงาน ใหดําเนินการ Activate account เพื่อเขาใชงานและ Enroll รายวิชาของ Coursera ภายใน ๓ วัน
หลังจากไดรับคําเชิญ
๔.๓ กรณี มี จํ า นวนผู แ จ ง ความต อ งการขอ Account เข า ใช ง าน Coursera มากกว า จํ า นวน
Account ที่มีอยู บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให Account ตามลํ าดั บก อนหลังของการไดรับ
แบบฟอรมแจงความตองการ Account เขาใชงาน ทีม่ ีรายละเอียดถูกตองครบถวนและเปนไปตามแนวทางที่ระบุ

-๔๕. นอกเหนือจากรายละเอียดขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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