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Students Guide to their Online Course 
Version 1.10 

1.1 การเขาสูระบบ  Instructions 

เขาสูระบบโดย Web browser จากนั้นเขาสู เว็บ 
http://online.ubu.ac.th 
or 
d4lp.sci.ubu.ac.th) 

ระบุรหัสผูใช และรหัสผานใหถูกตอง 

หมายเหตุ: หากตองการเปล่ียนภาษา สามารถคลิก 
เลือกที่ Icon  เพื่อสลับระหวาภาษาไทย-อังกฤษ 

หากยังไมมีรหัสผูใช และรหัสผาน กรุณาสอบถามที่ 
ผูสอนไดโดยตรง 

1.2 Your Profile 
สําหรับการ Login เขาระบบครั้งแรก ระบบจะแสดง 
หนาแกไขขอมูลสวนตัวใหผูใชทําการแกไขขอมูล 

ใหถูกตอง จากนั้นคลิกที่ปุม  จาก 
ดานลาง เพื่อทําการบันทึกขอมูล

http://online.ubu.ac.th/
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1.3 ตําแหนงตาง ๆ 
เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏ List รายวิชา ดังรูป ให 
คลิกเลือกที่รายวิชาที่ตองการเขาใชงาน 
หากหนาจอไมแสดงรายวิชาใดๆ เลย ใหสอบถาม 
โดยตรงไดกับผูสอน 
รายการหลักของระบบมี 5 รายการดังนี้: 

1.  สภาพแวดลอมในการเรียน: เปนจุดที่ทาน 
จะใชเปนสภาพแวดลอมในการเรียนชุด 
วิชา เชนการสงงาน เปนตน 

2.  หนาหลัก: เพื่อเขาสูชุดวิชาอื่นที่ทาน 
ลงทะเบียน 

3.  ผูเรียน “ชื่อนักศึกษา” เพิ่ม และ/หรือ 
แกไขขอมูลสวนบุคคล เชนเปลี่ยน 
รหัสผาน 

4.  + PMy Portfolio: เปนพื้นที่รวบรวม 
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งทานสามารถจัดเก็บ 
และแบงปนประสบการณที่ทานมีกับ 
บุคคลภายนอกได 

5.  My Program:  เปนจุดแสดง 
ความกาวหนาในเรียนรูของทาน รวมทั้ง 
แสดงจุดดอย หรือ จุดเดนของผูเรียน 

1.4 Your List of Courses 
เมื่อตองการเขาใชงานรายวิชา ใหคลิกที่ ชื่อวิชา หรือ 
คลิกที่รูป Icon  ที่อยูดานหนาชื่อวิชา เพื่อให 
Icon ดังกลาวเปลี่ยนเปนสีฟา  จากนั้นระบบจะ 
แสดงขอมูลอื่นๆของรายวิชา ใหทราบ เชน ชื่อ 
ผูสอน หองเรียน  ชื่อสมาชิกในกลุม เปนตน 

คลิกเลือกที่รายการ “สภาพแวดลอมการเรียนรู” เมื่อ 
ตองการเขาสูหนาจอการสงงานตางๆ
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1.5  สภาพแวดลอมในการเรยีน 
จากนั้นจะปรากฏ List รายการสภาพแวดลอมการ 
เรียนรูตางๆ ที่ผูเรียนจะไดเรียนรูในรายวิชานั้นทัง 
หมด ซึ่งจะปรกอบไปดวย 
ประกาศขาวสาร เปนที่ที่ผูสอนสามารถนําขาวสาร 
ตางๆ มาประกาศไว ใหผูเรียนไดอานได 

ขอมูลอื่นๆ จะเปนขอมูลทั่วไปของรายวิชา เชน 
สังเขปวิชา (Course Syllabus) เปนตน 

สภาพแวดลอมในการเรียน 
ใหทานเลือกโฟลเดอรสภาพแวดลอมในการเรียน 

ตามปรกติดสภาพแวดลอมในการเรียนหนึ่งๆจะใช 
เวลาหนึ่งสัปดาหและมีองคประกอบตางๆทั้งหมด 
สําหรับผูเรียนแตละคนที่ตองใชในการเรียนและชวย 
ในการทํางานตามที่ไดรับการมอบหมายได 

สีตางๆที่ใชมีความหมายดังนี้ 

สภาพแวดลอมในการเรียนมีอยูแลวแต 
ทานยังไมไดเริ่มทํางานหรือทํายังไมสําเร็จ 

ทานไดทํางานที่ไดรับมอบหมายใน 
สภาพแวดลอมการเรียนนี้สําเร็จทั้ง 
หมดแลว 

กําหนดวันสงงานไดลวงเลยมาแลว แต 
ทานยังทํางานทั้งหมดในสภาพแวดลอมการ 
เรียนนี้ไมเสร็จสมบูรณ 

กําหนดวันสงงานไดลวงเลยมาแลว แต 
ทานยังทํางานใดๆในสภาพแวดลอมการ 
เรียนนี้ไมสําเร็จ 

ยังไมมีสภาพแวดลอมทางการเรียนจนถึง 
ปจจุบัน
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1.6  สภาพแวดลอมในการเรยีน 

ขอมูลที่ปรากฏในสภาพแวดลอมทางการ 
เรียนตางๆ 

 กําหนดวนัที่ซึง่สภาพแวดลอมทางการ 
เรียนตองเสร็จสมบรูณ 

 คะแนนทีจ่ะไดรับจากการทาํงานสาํเรจ็ 
ในสภาพแวดลอมทางการเรยีน 

 คะแนนทีจ่ะไดรับจากความพยายาม 
ในการทาํงาน (เพื่อนเปนผูใหคะแนน) 

 การประเมินผลการเรียนของทานโดย 
เพื่อนเปนผูประเมิน 

 การประเมินผลการเรียนของทานโดย 
ผูสอน 

หมายเหต:ุ ผูสอนเปนผูตัดสินใจวา 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของทาน 
ตองไดรับการประเมินจากเพือ่นๆหรอื 
จากผูสอนหรอืจากทั้งสองฝาย 

 คะแนนรวมทั้งหมดในสภาพแวดลอม 
การเรียนนี้จากเพื่อน ผูสอน หรือจาก 
ทั้งสองฝาย 

 ชั่วโมงเรียนโดยเฉลี่ยสําหรับ 
สภาพแวดลอมนี้ 

Now click on your first learning 
environment. 

1.7  สภาพแวดลอมในการเรยีน 
a. ขั้นตอนในสภาพแวดลอมในการเรียน 

ภายในสภาพแวดลอมในการเรียน อาจจะมีงานที่ 
มอบหมายถึง 4 งานใหทานทําใหสําเร็จ และมี 
ชวงเวลาของผูสอน 1 ครั้งใหทานเขาชั้นเรียน 
ออนไลน  งานตาง ๆ จะมีเวลาเริ่มและกําหนดสง 
ในการที่จะทํางานแตละชิ้นไดนั้น ทานตองทํางาน 
ที่มอบหมายกอนหนานั้นใหสําเร็จกอนทุกๆ สวน 
หากทานไมสามารถทํางานที่ 1 ไดเสร็จตามเวลา 
กําหนดสง  ทานจะไมสามารถเขาไปทํางานที่ 2ได 
และไมไดคะแนน  สิ่งที่สําคัญคือทานตองทํางาน 
ทุกงานใหเสร็จ หรือแสดงใหเห็นวาไดพยายาม 
ทํางานใหสําเร็จ 
คลิกที่ปุมสีเขียว  ดานลางงานที่ 1
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1.8  สภาพแวดลอมในการเรยีน  งานท่ี 1  งานสงเดี่ยว 
งานท่ี 1  งานสงเดี่ยว 

a.ทานจะตองทาํงานทีม่อบหมายให 
เสร็จและสงออนไลนภายใน 
กําหนดเวลา  ทานมีเวลาถึงเที่ยงคนื 
ของวันกาํหนดสง  งานที่ทานสงชิน้ที่ 
1 นีจ้ะไดรบัการอานจากเพื่อนรวม 
เรียน 3 คน และทานจะไดรบัคาํ 
วิพากษวจิารณจากเพื่อนทั้ง 3 คนนี้ 
(การใหคาํวจิารณนี้นับเปนงานที่ 2) 
ในขณะเดียวกันทานจะไดรับงานชิน้ที่ 
1 จากเพือ่น 3 คน ซึ่งทานก็จะตองให 
คําวิพากษวิจารณงานของเพื่อนทั้ง 3 
คนนี้ (นับเปนงานชิน้ที่ 2 ของทาน) 

.
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1.9  สภาพแวดลอมในการเรยีน  งานท่ี 2  การใหคาํวิพากษวิจารณงานของเพื่อน 
งานท่ี 2  การใหคาํวพิากษวจิารณงานของ 
เพื่อน 

ก.  ทานจะไดรับงาน 3 ชิ้นที่เพือ่นสง 
ทานจะตองดูงาน 3 ชิ้นนี้ แลววิจารณ 
และใหขอเสนอแนะงานนั้น ๆ 
ในทางสรางสรรค 

ข.  ทานจะตองใหคะแนนความพยายาม 
(ไมใชความถูกตอง) ที่เพ่ือนทาํงาน 
สง 

หมายเหตุ: ทานจะไมทราบวางานของเพื่อน 
ที่ทานกําลังดูอยูนั้นเปนของผูใด 

.
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1.10  สภาพแวดลอมในการเรียน  งานที่ 3  คาํวิพากษวจิารณของเพื่อนรวมเรียน 
งานท่ี 3  คาํวพิากษวจิารณของเพื่อนรวม 
เรียน 

ก. ทานจะตองดูคาํวพิากษวจิารณที่ 
ไดรับจากเพื่อน 3 คน 

ข.  ทานจะตองประเมินความพยายาม 
(ไมใชความถูกตอง)ที่เพื่อน 
วิพากษวจิารณงานของทาน 

หมายเหตุ: ทานจะไมทราบวาเพื่อนคนใดเปนผู 
วิจารณงานของทาน



T5  August 2/10 version 1.10  Page 8/10 

1.11  สภาพแวดลอมในการเรียน  งานที่ 4  งานกลุม 
งานท่ี 4  งานกลุม 
เมื่อเริ่มตนหลักสูตรนี้  ทานไดรับการจัดกลุม 
รวมกับเพือ่น 3-4 คน ซึ่งทานจะตองทาํงาน 
ในกลุมนี้จนสิ้นหลักสูตร 

ก  กลุมของทานจะไดรบังานกลุม 
ข  สมาชกิในกลุมจะตองติดตอสือ่สาร 

กันในเรือ่งผลงาน โดยใชกระดาน 
สนทนาที่ใหไวสําหรับทาํงานที่ 4 นี้ 

ค  สมาชกิในกลุมคนเดียวเทานั้นเปน 
ผูใดสงงานกลุม 

ง  ทานจะตองประเมินความพยายาม/ 
ตั้งใจที่สมาชกิในกลุมแตละคนใชใน 
การทํางานกลุมใหสําเรจ็ 

.
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1.12  สภาพแวดลอมในการเรียน  เวลาของผูสอน 
เวลาของผูสอน 
จะเปนชวงเวลาที่ผูสอนจะสามารถพบกับ 
ผูเรียนได เพื่อถกปญหา ตางๆที่เกดิขึ้น หรอื 
ใหคาํแนะนาํและวิธแีกปญหาแกผูเรยีน
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1.13.  วิธีการเขาไปดูความกาวหนาของสภาพแวดลอมในการเรียน 
ก.  เม่ือทานเริ่มเขาไปในสภาพแวดลอมในการเรียน 

สีเขียว: ทานสามารถเขาไปทาํงาน และ/หรือ ดูงานนัน้ ๆ ได 
งานที่เพือ่นกําลังจะสง 
การวจิารณงานที่เพื่อนวิจารณงานของทาน 
สีเขียวออน: ทานยังไมสามารถเขาไปดูได ถายังไมทาํงานที่ 2 ใหเสรจ็ 

ข.  หลังจากทีท่านเขาในสภาพแวดลอมในการเรยีนไดแลว 

ทานไดทาํงานเสรจ็สมบรูณแลว 
ทานเขาไปดูงานสงของเพื่อนหรอืการวจิารณงานจากเพื่อนไดแลว ทานไดสงงานและ/หรอืประเมินเพื่อนแลว งานของทานที่กาํลังจะไดรับคาํวิจารณจากเพือ่น หมายเหตุ:  ถาเลยเวลาสงงานที่ 3 แลว และทานยังคงเห็นสัญลกัษณนี้ แสดงวาเพื่อนรวมชั้นไมไดดู 

งานของทาน 
การวจิารณงานของทานจากอาจารยผูสอน ทานไดดูคาํวิจารณของอาจารยผูสอนแลว 

สัญลักษณกลองส่ีเหลี่ยมใตงานที่ 3 แสดงถึงการวิจารณผลงานของทานจากเพื่อน 3 คน 

ทานจะตองคลิกเลือกเครือ่งหมายกลองสี่เหล่ียมนี้แตละอนัเพื่อดูคาํวจิารณ และประเมินความ 
พยายามของเพือ่นในการใหคาํวจิารณงานของทาน ดังที่เห็นใตงานชิน้ที่ 2 เม่ือทานไดประเมินเพื่อน 
แตละคนเสรจ็แลว กลองสี่เหล่ียมทั้งหมดจะมีเครื่องหมายถูก แสดงวางานของทานเสรจ็สมบรูณ 
แลว 

หมายเหต:ุ  สําหรับงานที่ 4  สมาชิกในกลุมทกุคนจะตองประเมินสมาชิกแตละคนในกลุม ในแงความ 
พยายามทีร่วมกนัทาํงานสง


