
การจัดท าบทเรียนออนไลน์เผยแพร่บน 
Thai MOOC



รายวิชาและทีมผลิตสื่อที่รับผิดชอบ
รายวิชา ทีมผลิตสื่อที่รับผิดชอบ

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1. อาจารย์มารุต คล่องแคล่ว 
2. อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง 
3. ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
4. ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
5. ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
6. อาจารย์ภานนท์ คุ้มสุภา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์
อาจารย์มารุต คล่องแคล่ว

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน
1. อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์ฯ
1. อาจารย์โอภาส แก้วต่าย
2. อาจารย์สมโชค เนียนไธสง
3. อาจารย์อรรถ อารีรอบ
4. อาจารย์ธีร์ ค าหอม



รายวิชาและทีมผลิตสื่อ

รายวิชา ทีมผลิตสื่อที่รับผิดชอบ

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
1. ผศ.ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ 5. อ.ดร.วินัย เพ็งภิญโญ
2. อ.รุจิราวดี ธรรมแสง                     6. ผศ.อารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์
3. อ.ดร.เกล้ากัลยา  ศิลาจันทร์            7. ผศ.ดร.สุพจน์  เฮงพระพรหม
4. ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน 8. อ.สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ฯ
1. อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู         5. อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม
2. ผศ.สมพล สุขเจริญพงษ์ 6. อาจารยพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
3. อาจารย์ ดร.ธีรเดช ทิวถนอม          7. อาจารย์สุชารัตน์ บุญอยู่
4. อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์           8. อาจารย์อัฎศนี เพียรเจริญวงศ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
1. อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก
2. อาจารย์วินัย บุญคง



รายวิชาและทีมผลิตสื่อ
รายวิชา ทีมผลิตสื่อที่รับผิดชอบ

4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน
1. อาจารยศ์ภุรสัมิ์ วิเชียรตนนท์ 11. อาจารยศ์ิรพิร ฉายาทบั
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัชนก บวัเจรญิ 12. อาจารยด์วงพร ผาสวุรรณ
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิสภุาว์ จนัทนะโสตถ์ิ    13. อาจารยน์งนชุ เชาวนศ์ิลป์
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรางคณา   สายสิทธ์ิ 14. อาจารยจ์ฑุาทิพย ์เทพสวุรรณ์
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์วรยิา จนัทรข์  า 15. อาจารยร์าตร ี หมดัอะดัม้
6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรยีม นมรกัษ ์                      16. อาจารยเ์สาวร ี เอ่ียมละออ
7. อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ แวววีรคปุต ์                         17. อาจารยณ์ฐัธยาน ์องัคประเสรฐิกุ
8. อาจารยก์มลภ ูถนอมสตัย์ 18. อาจารยว์ารธิ์นีย์ แสนยศ
9. อาจารยภ์าศินี สขุสถาพรเลิศ 19. อาจารยณ์ฐัยา เชิงฉลาด ชพูรม
10. อาจารยว์ิรญา อาระหงั 20. อาจารยท์ศันีย ์ ตรศิายลกัษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์
ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ



สิ่งที่ผู้สอนต้องท า

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดท า
ประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา

จัดท าข้อสอบและ
ก าหนดเกณฑ์การวัดผล

เป็นผู้บรรยาย/อธิบาย
เนื้อหาในส่ือวิดีทัศน์

เป็นผู้จัดการเรียนการสอน
บนเว็บไซต์ Thai MOOC

เข้ารับการอบรม 
จ านวน 1 คอร์ส (EdX101)

จัดเตรียมเนื้อหา

คลิก : เปิดตวัอย่าง คลิก : เปิดตัวอย่าง คลิก : เปิดตัวอย่าง

คลิก : เปิดตวัอย่าง คลิก : เปิดตัวอย่าง คลิก : เปิดตัวอย่าง

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/ตัวอย่างประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา.pdf
https://thaimooc.org/courses/course-v1:NRRU-MOOC+nrru004+2019_T1/about


สิ่งที่ทีมผลิตสื่อต้องท า

ประสานงาน/ยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่ใน Thai MOOC

เข้ารับการอบรมจ านวน 2 คอร์ส VideoX และ StudioX

เขียนสตอรี่บอร์ด ถ่ายท าและตัดต่อวิดีทัศน์จัดท า Sub/close caption

ผลิตสื่อที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

น ารายวิชาขึ้นระบบ Youtube และ Sandbox

ส่ิงทีท่มีผลิตส่ือตอ้งท ำ



ระยะเวลาการด าเนินการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส านัก
คอมฯ

ผู้สอน

ทีม
ผลิตสื่อ

ประกาศ
ผล

รายวิชา

เขา้รบัการ
อบรม

เขียนสคริปต์/ถ่ายท า/ตัด
ต่อ/ท า sub

จดัเตรยีมเนือ้หา/ขอ้สอบ/
ถ่ายท า

เขา้รบัการ
ประเมนิ
เนือ้หา

น าขึ้น Thai 
MOOC

ประกาศรบัสมคัร

จดัท าประมวลรายวิชา/
โครงสรา้งเนือ้หา

เขา้รบัการ
อบรม

แต่งตัง้
ผูท้รงคณุวฒุิ

เขา้รบัการ
อบรม

ประชมุ
คดัเลือก
รายวิชา

ย่ืนเรื่องขอ
ใชพื้น้ที่

เขา้รบัการ
ประเมนิสื่อ

แกไ้ข
ปรบัปรุง

แกไ้ข
ปรบัปรุง

น าขึน้ระบบจ าลอง
sandbox



การจัดเตรียมเนื้อหา

• จัดเตรียมเนื้อหารวม อย่างน้อย 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ และไม่เกิน 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมี
ชั่วโมงการเรียนอยู่ระหว่าง 1-3 ชั่วโมง 1 รายวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนไม่มากกว่า 6 สัปดาห์

• ต้องน าเสนอเนื้อหาด้วยส่ือวิดีทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของชั่วโมงการเรียนรู้ สื่อวีดิทัศน์แต่ละคลิปมีความยาวไม่เกิน 
10 นาที (การค านวณ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยส่ือวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า 39 นาท)ี

• ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่ออื่นๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารเพิ่มเติม แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 ของชั่วโมงการเรียนรู้ (การค านวณ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ ต้องมีการน าเสนอส่ืออื่นๆไม่น้อยกว่า 21 นาท)ี

คลิกเปิดเอกสารแนบ : แบบประเมินคุณภาพเนื้อหา
เนื้อหา 

(3-15 ชม.การ
เรียนรู้)

วิดีโอ 

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
65 ของ ชม.การ

เรียนรู้)

กิจกรรม 
(แบบฝึกหัด แหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ)

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/ตัวอย่างแบบประเมินและหนังสือรับรอง.pdf


การจัดท าข้อสอบ

จัดเตรียมข้อสอบรายวิชา 
ก าหนดให้มีข้อสอบจ านวนไม่
น้อยกว่า 4 ข้อ ต่อ 1 ชั่วโมง

การเรียนรู้

ข้อสอบปรนัย

(ตรวจและคิดคะแนนในระบบ
อัตโนมัติ)

แต่ละรายวิชาต้องมีการออก
ประกาศนียบัตรในระบบ โดยมี

ลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหลัก
ก ากับในประกาศนียบัตร การ
ก าหนดเกณฑ์การผ่านต้อง
ก าหนดไม่น้อยกว่า 70%

คลิกเปิดเอกสารแนบ : แบบประเมินคุณภาพข้อสอบ

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/ตัวอย่างแบบประเมินและหนังสือรับรอง.pdf


การเข้ารับการอบรม (ที่เว็บไซต์ https://lms.thaimooc.org/)

ทั้ง 3 รายวิชาเป็นการเรียนตามอัธยาศัย
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับ
ประกาศนียบัตรในระบบอัตโนมัติ

ยกเว้นรายวิชา StudioX ส่งผลงาน
ภาคปฏิบัติเพื่อขอรับคะแนนจากผู้สอน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และผู้สอน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงาน
จัดการรายวิชาในระบบ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
หรือทีมงานผลิตสื่อ

ยื่นหลักฐานคะแนนการผ่านการอบรม
ให้ส านักคอมพิวเตอร์



สื่อวิดีทัศน์

• 1 วีดิทัศน์แนะน ารายวิชา : มีความยาวในการน าเสนออยู่ระหว่าง 1-3 นาที

• 2 วีดิทัศน์น าเสนอเนื้อหา : มีรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้
• อาจารย+์ฉากเสมือน (มี infographic ภาพ หรือวิดีทัศน์ประกอบเต็มหน้าจอ)
• สัมภาษณ์ พูดคุย อภิปราย
• ภาพเคลื่อนไหว (animation)
• สาธิต (Demonstration) หรือ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
• ถ่ายท าในสถานที่จริงหรือลงพื้นที่

• การน าเสนอเนื้อหาในส่ือวีดิทัศน์ จะต้องมีวิดีทัศน์พร้อมเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของอาจารย์ผู้สอนภายใต้สังกัด
สถาบันที่เสนอรายวิชาอย่างน้อย 10% ของชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ทั้งหมด

• มีค าบรรยาย (Close caption) ให้ผู้เรียนอ่าน โดยใช้ภาษาเขียน ภาษาทางการ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลแบบ SubRip Text (.srt) 
และ Download ได้แบบ Text (.txt) โดยบทบรรยาย ขึ้นแสดงครั้งละไม่เกิน 1 บรรทัดเนื้อหา

• คุณภาพในการจัดท าวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

คลิกเปิดเอกสารแนบ : ข้อก าหนดในการจัดท าวีดิทัศน์หน้า 4 เป็นต้นไป

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/2 แนวปฏิบัติการจัดทำสื่อ MOOC_สำหรับการขอใช้พื้นที่.pdf


สื่อที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การน าเสนอเนื้อหาในสื่อต้องให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง อ่านง่าย 
และสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

รูปแบบของไฟล์ ที่สามารถท าได้อาทิ 
PDF, Power point, Word, Excel 

และ Image

หากใช้รูปประกอบให้ค านึงถึงความ
ละเอียด ไม่น้อยกว่า 300 dpi

คลิกเปิดเอกสารแนบ : ข้อก าหนดในการจัดท าวีดิทัศน์หน้า 4 เป็นต้นไป

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/2 แนวปฏิบัติการจัดทำสื่อ MOOC_สำหรับการขอใช้พื้นที่.pdf


ภาระงานท่ีไดรั้บ



สรุปขั้นตอนการพัฒนารายวิชา

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบรายวิชาออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ Thai MOOC

ขั้นตอนที่ 3 เข้ารับการอบรม

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาสื่อ

ขั้นตอนที่ 5 น าขึ้นระบบ Thai MOOC

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนบน Thai MOOC



ก ำหนดกำรนัดประชุมในคร้ังหน้ำ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 12.00 น.

สิ่งที่ต้องส่ง

คณะกรรมการด้านเนื้อหา
1. ใบผ่านการอบรมรายวิชา EDX101

การออกแบบและการผลิตรายวิชา 
MOOC

2. ประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา 
(ที่ปรับแก้ไข)

3. เนื้อหา/ข้อสอบ ส าหรับจัดท าสคริปต์

คณะกรรมการด้านเทคนิค
1. ใบผ่านการอบรมรายวิชา VideoX การสร้างวีดิทัศน์ส าหรับ

รายวิชา MOOC (ผู้จัดท าสื่อ)
2. ใบผ่านการอบรมรายวิชา StudioX การสร้างและจัดการ

รายวิชา MOOC (ส านักคอมพิวเตอร)์

ตัวอย่างประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/ตัวอย่างประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา.pdf


คอมพวิเตอรก์ราฟิก | Computer Graphic | Thai MOOC:LMS

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU003+2021/about

