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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการจัดทํารายวิชาบน Thai MOOC  

สําหรับการขอเขาใชพ้ืนท่ีจัดทํารายวิชาเพ่ือเปดการเรียนการสอน 

 
 

Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) การศึกษาแบบเปดเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีว ิต เปนโครงการที ่ เก ิดจากความรวมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานปลัด 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ), กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือชวย

ผลักดันการยกระดับ คุณภาพการศึกษาไทย ขยายโอกาสทางการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดย

การใชรูปแบบของการเรียนการสอนผานแหลงทรัพยากรการเรียนรูออนไลนในระบบเปด โดยเผยแพรผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต http://thaimooc.org/ 

 

วัตถุประสงค 

1. พัฒนารายวิชา สื่อ ขอสอบ ตามแนวทางการจัดทํารายวิชา สําหรับการเรียนการสอนในระบบเปด 

(MOOC) ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย  

2. ออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม และระบุวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชา 

 

คําจํากัดความในการพัฒนารายวิชา 

รายวิชา หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ หรือ สวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร 

การเรียนการสอนปกติ หรือ เนื้อหาความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได   

ชั่วโมงการเรียนรู หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่ผูเรียนใชในการเรียนรายวิชา (หนวยเปนชั่วโมง) 

ประกอบดวย เวลาในการเรียนรูจากสื่อวีดิทัศน เวลาในการเรียนรูจากเอกสารความรู และเวลาในการทํากิจกรรม

การเรียนท้ังหมดของรายวิชา ฯลฯ 

ช่ัวโมงสื่อวีดิทัศน หมายถึง ระยะเวลาท้ังหมดของสื่อวีดิทัศนท่ีปรากฏในรายวิชา  
 

 

รายวิชา MOOC 

รายวิชามีเนื้อหารวมอยางนอย 3 ช่ัวโมงการเรียนรู และไมเกิน 15 ช่ัวโมงการเรียนรู โดยแบงเนื้อหาเปน

หนวย แตละหนวยมีชั่วโมงการเรียนรูอยูระหวาง 1- 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ในหนึ่งรายวิชา แนะนําใหมีระยะเวลาในการ

เรียนไมมากกวา 6 สัปดาห 
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- แตละรายวิชาตองมีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อวีดิทัศนจํานวนไมนอยกวา รอยละ 65 ของชั่วโมง

การเรียนรู โดยสื่อวีดิทัศนแตละคลิปมีความยาวไมเกิน 10 นาที (ตัวอยางการคํานวณ 1 ชั่วโมงการเรียนรู 

(60นาที) ตองมีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อวีดิทัศนไมนอยกวา 39 นาที)  

- แตละรายวิชาตองมีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่ออื่น ๆ เชน กิจกรรมการเรียนรู เอกสารอานเพิ่มเติม  

แหลงทรัพยากรการเรียนรูอื่น ๆ จํานวนไมนอยกวา รอยละ 35 ของชั่วโมงการเรียนรู (ตัวอยางการคํานวณ 1 

ชั่วโมงการเรียนรู (60นาที) ตองมีการนําเสนอสื่ออ่ืน ๆ ไมนอยกวา 21 นาที)  

- ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบ โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน การวัดผล และ

ปฏิสัมพันธเปนไปตามหลักการเรียนการสอน MOOC ประเภท Self-paced learning 

- แตละรายวิชาตองมีการออกประกาศนียบัตรในระบบ หากผู เรียนมีคะแนนรวมผานตามเกณฑ 

การประเมินในรายวิชา โดยมีลายเซ็นอาจารยผูสอนหลักกํากับในประกาศนียบัตร และการกําหนดเกณฑ 

การประเมินของแตละรายวิชาตองกําหนดไมนอยกวา 70% 

- ขอสอบรายวิชา มีขอสอบจํานวนไมนอยกวา 4 ขอตอ 1 ชั่วโมงการเรียนรูของแตละรายวิชา 

 
ขอบเขตและการดําเนินงาน  

 ทีมงานที ่จ ัดทํารายวิชาจะตองผานการอบรมเกี ่ยวกับการใชงานระบบ edX และการจัดการเร ียน 

การสอนในระบบเปด (MOOC) เพื่อดําเนินการออกแบบจัดทํารายวิชาเองทั้งหมดในระบบทดสอบ sandbox โดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยผูสอนหลักในรายวิชา จะตองผานการอบรม และสงมอบใบ

ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานคะแนนการอบรมท่ีผานเกณฑ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้

1) รายวิชา edX101: Overview of Creating an edX Course (จาก edX.org)  

2)   รายวิชา  THAIMOOC002 การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (จาก thaimooc.org) 

2. ผูรับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานท่ีทําหนาท่ีจัดการรายวิชาในระบบ thaimooc.org จะตอง

ผานการอบรม และสงมอบใบประกาศนียบัตร หรือหลักฐานคะแนนการอบรมที่ผานเกณฑ ในกรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) รายวิชา StudioX: Creating a Course with edX Studio (จาก edX.org)  

2)   รายวิชา THAIMOOC004 การสรางและการจัดการรายวิชา MOOC  (จาก thaimooc.org) 
  

3. ผูรับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทําหนาที่ผลิตสื่อในรายวิชา จะตองผานการอบรม และสง

มอบใบประกาศนียบัตร หรือหลักฐานคะแนนการอบรมท่ีผานเกณฑ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้

1) รายวิชา VideoX: Creating Video for the edX Platform (จาก edX.org)  

2) รายวิชา THAIMOOC003 การสรางวีดิทัศนสําหรับรายวิชา MOOC  (จาก thaimooc.org) 
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รายวิชาแนะนําเพ่ิมเติมสาํหรับการพัฒนารายวิชาในระบบ Thai MOOC 

รายวิชา THAIMOOC001: การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลนบนระบบ OPEN EDX 
 

 

 

 
 

 เมื่อผูจัดทํารายวิชาไดรับการอนุมัติใหสามารถเขาใชพื้นที่จัดทํารายวิชาในระบบ Thai MOOC ได 

และไดรับการประสานงานจากสวนกลางโครงการ Thai MOOC แลว ใหสมัครสมาชิกในระบบทดสอบ  

(http://sandbox.thaimooc.org) ซึ่งเปนพื้นที่สรางรายวิชาเพื่อนํา e- Mail ใชอางอิงในระบบ และสามารถ

กรอกขอมูลสวนประมวลรายวิชามาไดท่ี http://www.thaicyberu.go.th/mooc/courseinfo จากนั ้นรอ 

ฝายระบบแจงรหัสรายวิชา และแจงชื่อชอง YouTube ท่ีกําหนดใหเพ่ือนําสื่อวีดิทัศนไปไวในระบบ    

 สวนกลางโครงการ Thai MOOC จะดําเนินการสรางรายวิชาใหใหม (Create a New Course) ใน

ระบบทดสอบ (http://sandbox.thaimooc.org) จากนั้นทีมผูจัดทํารายวิชา จะตองเปนผูดําเนินการนํา 

สื่อวีดิทัศน เนื้อหา ขอสอบ และแหลงทรัพยากรอื่น ๆ มาใส และจัดทํารายวิชาในระบบทดสอบนี้ใหสมบูรณ 

กอนแจงยายท่ี http://www.thaicyberu.go.th/mooc/courseinfo ไป Thai MOOC ระบบจริง   

แนวทางการจัดทํารายวิชา MOOC เพ่ือสอนในระบบ Thai MOOC 

  การจัดทํารายวิชา MOOC เพ่ือสอนในระบบ Thai MOOC มีมาตรฐานท่ีใชเปนแนวทางในการออกแบบ

และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดขอบเขตเพ่ือใชในการดําเนินงาน 10 องคประกอบหลัก คือ 

1. ประมวลรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  

2. โครงสรางเนื้อหา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

3. การตรวจสอบเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

4. สื่อการเรียนรู (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

5. กิจกรรมการเรียนรู  

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

7. การใหขอมูลรายวิชา  

8. ขอสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)  

https://thaimooc.org/courses/course-v1:ThaiMOOC+StudioX-Thai+2018_T2/about
https://thaimooc.org/courses/course-v1:ThaiMOOC+edX101-Thai+2018_T2/about
https://thaimooc.org/courses/course-v1:ThaiMOOC+VideoX-Thai+2018_T2/about
https://thaimooc.org/courses/course-v1:SU-MOOC+su001+2017_T1/about
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9. แบบตรวจประเมินตามเกณฑการตรวจงานฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

10. หนังสือรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 

 

ขอกําหนดดานลิขสิทธิ์  

 1. ผูจัดทําสื่อจะตองเปนผูรับผิดชอบ หากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานสรางสรรคที่ผลิตขึ้น

ในรายวิชา เชน เนื้อหา ภาพ เสียง วีดิทัศน รูปแบบตัวอักษร สื่อการเรียนการสอน ขอสอบ ซอฟตแวร 

และผลงานสรางสรรคอ่ืน ๆ ท่ีมีลิขสิทธิ์ ท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน 

2. ผูจัดทําสื่อจะตองอนุญาตสิทธิ์ของสื่อ ภาพ เสียง วีดิทัศน เนื้อหาตามสัญญาอนุญาตสิทธิ์ Creative 

Commons อยางนอย CC BY NC SA 

3. สื่อและเนื้อหา รวมถึงผลงานสรางสรรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น จะเปนลิขสิทธิ์ของหนวยงานตนสังกัด 

ของผูขอใชพ้ืนท่ีจัดทํารายวิชา โดยทางโครงการ Thai MOOC ยินดีอนุญาตใหผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ผูผลิตผลงาน

สรางสรรค และอาจารยผู สอนหลักในรายวิชานํารายวิชา สื่อและเนื้อหาไปใชเพื่อเปนประโยชนในการจัด

การศึกษา และขอกําหนดตําแหนงวิชาการ หรือเพ่ือประโยชนทางวิชาการอ่ืน ๆ ได 

 
ส่ือการเรียนรู  

  การออกแบบสื่อใหสัมพันธและเหมาะสมกับการเรียนรูเนื้อหารายวิชา ตองมีความทันสมัย นาสนใจ และ

การนําเสนอจะตองกระตุนความสนใจใหอยากเรียนรู และใชงานงาย ซ่ึงประกอบดวยขอกําหนด ดังนี้ 

1. สื่อวีดิทัศน กําหนดใหนําสงตนฉบับสื่อวีดิทัศน และบทบรรยายแบบ SubRip Text (.srt) ใน 

รูปแบบซีดี/หรือดีวีดี/หรือสื่อสํารองขอมูลดิจิทัลอ่ืน ๆ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.1. มีคุณภาพคมชัด โดยอิงตามมาตรฐานสากลในระดับไมนอยกวา HD อัตราสวน 16:9 

(ขนาดวีดิทัศนไมนอยกวา 1280x720 พิกเซล)    

1.2. การนําเสนอเนื้อหาในสื่อวีดิทัศน จะตองมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงของอาจารยผูสอนรวมอยูดวย 

โดยกําหนดใหเลือกรูปแบบหลักท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และนําเสนออยางนาสนใจ ดังนี้  

1.2.1 อาจารย+ฉากเสมือน (มี Infographic ภาพ หรือ วีดิทัศนประกอบเต็มหนาจอ) 

1.2.2 สัมภาษณ พูดคุยอภิปราย 

1.2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

1.2.4 สาธิต (Demonstration) หรือ สถานการณจําลอง (Simulation) 

1.2.5 ถายทําในสถานท่ีจริง หรือ ลงพ้ืนท่ี  

1.3 การนําเสนอเนื้อหาในสื่อวีดิทัศน จะตองมีวีดิทัศนพรอมเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง

ของอาจารยผูสอนภายใตสังกัดสถาบันที่เสนอรายวิชาอยางนอย 10% ของชั่วโมงสื่อวีดิทัศน

ท้ังหมด 

1.4 เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับหัวขอท่ีสอน และครอบคลุมตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
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1.5 มีคําบรรยาย (Close caption) ใหผูเรียนอาน โดยใชภาษาเขียน ภาษาทางการ ในรูปแบบ

แฟมขอมูลแบบ SubRip Text (.srt) และ Download ไดแบบ Text (.txt) โดยบทบรรยาย 

ข้ึนแสดงครั้งละไมเกิน 1 บรรทัดเนื้อหา 

1.6 กําหนดใหสื่อวีดิทัศนแตละคลิป มีตราสัญลักษณของสถาบันการศึกษาที่จัดทําสื่อ ปรากฏข้ึน

มุมบนขวาเปนระยะ (อยางนอย 3 ครั้งตอคลิป) (หรือมีโลโก Thai MOOC ประกอบดวย) 

1.7 ในกรณีท่ีสื่อวีดิทัศนมีสวน Intro title และ End Credit ขอใหใสเฉพาะสื่อวีดิทัศนคลิปแรก

ของหนวยเนื้อหาหรือหัวขอเทานั้น โดยมีความยาวแตละสวนไมเกิน 30 วินาที และไมใหใส 

Intro title และ End Credit ยาวเกิน 10 วินาทีในสื่อวีดิทัศนท่ีเปนเนื้อหายอย 
 

รูปแบบของส่ือวีดิทัศน 

  สื่อวีดิทัศนในรายวิชาประกอบดวยวีดิทัศนแนะนํารายวิชาและวีดิทัศนนําเสนอเนื้อหา มีแนวทางและ

คุณลักษณะดังตอไปนี้ 

- วีดิทัศนแนะนํารายวิชา มีความยาวท่ีเหมาะสมในการนําเสนออยู ระหวาง 1-3 นาที 

 - วีดิทัศนนําเสนอเนื้อหา 

1) มีความยาวในการนําเสนอไมเกินกวา 10 นาทีตอคลิป (หากเกินแนะนําใหตัดเปน 2 คลิป) 

2) เนื้อหาท่ีนําเสนอมีความครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

3) แตละบทควรเริ่มตนดวยการนําเขาสูเนื้อหา นําเขาสูบทเรียน 

4) มีบทบรรยายเนื้อหา (Close caption) ท่ีผูเรียนสามารถอาน และสามารถ Download ได ใน

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

5) ระดับเสียงในวีดิทัศนจะตองมีความดังอยางสม่ําเสมอ และเสียงดังเทากันทุกคลิป โดยมีระดับ

ความดัง ดังนี้ 

- Bit rate: 128kbps หรือดีกวา 

- Audio sample rate: 44kHz 

- ระบบ Stereo ท่ีมีความดังเทียบเทา Official Video ใน YouTube  

- ไมมีเสียงอ่ืนรบกวน (Noise) เสียงดนตรีประกอบไมดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย 

6) ไฟลวีดิทัศน จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน Technical specifications: ดังนี ้

- Codec: H.264 หรือดีกวา   - Container: .mp4 

- Resolution: ไมนอยกวา HD (1280x720) - Frame Rate: 29.97 fps 

- Aspect: 1.0     - Bitrate: 5Mbps VBR 

- Audio Codec: AAC 44.1KHz/192 Kbps 

 

 

 



6 

 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

 2.   ส่ือท่ีเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (หรือสื่อเสริมในรายวิชา) ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 2.1. การนําเสนอเนื้อหาในสื่อตองใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง และสามารถฝกปฏิบัติไดดวย

ตนเอง  

 2.2. รูปแบบของไฟล ท่ีสามารถทําไดอาทิ PDF, Power point, Word, Excel และ Image  

 2.3. เนื้อหามีความทันสมัย นาสนใจ และการนําเสนอจะตองทําใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู   

 2.4. สีตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรควรจะสอดคลองกัน 

 2.5. มีพ้ืนท่ีวางใหพอเหมาะ ไมควรใหตัวอักษรแนนเต็มพ้ืนท่ี จะทําใหผูอานเบื่อและอานยาก 

 2.6. ขอความควรจะแบงเปนประโยคสั้น ๆ รวบรัด สามารถใชสัญลักษณและตัวเลขสําหรับขอลําดับ 

สามารถใสรูปภาพเพ่ือชวยใหผูเรียนนึกจินตนาการตามได บางครั้งขอความไมสามารถอธิบายแนวคิดไดดีเทากับ

ภาพท่ีเรียบงาย 

 2.7. หากใชรูปประกอบใหคํานึงถึงความละเอียด ไมนอยกวา 300 dpi 

 

กิจกรรมการเรียน  

 1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนในแตละหัวขอยอยท่ีเหมาะสม มีกิจกรรมการเรียนท่ีชวยใหผูเรียน

เกิดความเขาใจในเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนท่ีสรางปฏิสัมพันธ  

 2. มีกระดานสนทนาทั่วไป สําหรับการสอบถาม หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาความรู

ระหวางผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง อยางนอย 1 กระดานสนทนาตอรายวิชา 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู กําหนดใหเลือกประเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม

หลักการเรียนแบบ Self-Paced โดยมีวิธีการประเมินอยางนอย ดังนี้  

 1. การประเมินผลกอนเรียน (Pre-Test) 

 2. การประเมินผลระหวางเรียนเปนระยะ  

 3. การจัดการประเมินผลปลายทาง (Post-Test) 

 4. มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนผานที่ชัดเจน (กําหนดสัดสวน คะแนนสอบ และคะแนน

กิจกรรมตาง ๆ และผลรวมคะแนนท่ีสอบผาน) 

 5. ขอสอบในรายวิชาตองมีขอสอบจํานวนไมนอยกวา 4 ขอตอ 1 ชั่วโมงการเรียนรู 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารท่ี 1 ประมวลรายวิชา 
 

ประมวลรายวิชา 
 

1. ช่ือหนวยงาน 

    ภาษาไทย  

    ภาษาอังกฤษ  

    ตัวยอภาษาอังกฤษ   

2. ช่ือรายวิชาท่ีเสนอ (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ภาษาไทย  

 

    ภาษาอังกฤษ  

 

3. ขอมูลผูรับผิดชอบรายวิชา (หลัก) 

   ชื่อ-นามสกุล  

   ตําแหนง  

   เบอรติดตอ   

   email   

4. รายวิชาจัดอยูในกลุม  1. สุขภาพและการแพทย 

 2. คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 3. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

 4. วิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

 5. การศึกษาและการฝกอบรม 

 6. ธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 7. สังคม การเมืองการปกครอง 

 8. ภาษาและการสื่อสาร  

 9. ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

 10. เกษตรและสิ่งแวดลอม  

 11. ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง 

 12. อาหารและโภชนาการ 

5. คําอธิบายรายวิชา (นําเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอยางยอ) 

…………………………………………………………………………...................................................................................  

……………………………………………………………………………………….....................................................................… 

………………………………………………………………………………........................………………………………………………… 

………………………………………………………………………………........................………………………………………………… 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารท่ี 1 ประมวลรายวิชา 
 

6. วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม (เขียนเปน Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลัก ๆ ไมเกิน 5 ขอ) 

   LO1 :  

   LO2 :  

   LO3 :  

   LO4 :  

   LO5 :  

7. จํานวนช่ัวโมงการเรียนรูออนไลน ช่ัวโมงการเรยีนรูออนไลน หมายถึง จํานวนระยะเวลาท่ีผูเรียนใชในการเรียน 

จนจบรายวิชา /กําหนดให 1 รายวิชามีเน้ือหารวม 3-15 ช่ัวโมงการเรียนรู โดยมีจํานวนช่ัวโมงสื่อวีดิทัศนรอยละ 65 ของ

จํานวนช่ัวโมงการเรยีนรู (39 นาทีสื่อวีดิทัศน : 1 ช่ัวโมงการเรียนรู)  

   จํานวนชัว่โมงการเรียนรูท้ังหมด  ............ ชั่วโมงการเรียนรู 

   จํานวนชัว่โมงสื่อวีดิทัศน  ............ ชั่วโมง  ............. นาทีสื่อวีดิทัศน 

8. ภาษาท่ีใชในการสอนผานระบบออนไลน 

   � ภาษาไทย                 � ภาษาอังกฤษ             � ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ)  .............................................. 

9. ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา 

   �  เบื้องตน                 � ข้ันกลาง                      � ข้ันสูง 

   กรณีเปนสวนหนึ่งของรายวิชาโปรดระบุชื่อรายวิชา ........................................................................................ 

10. กลุมผูเรียนเปาหมายของรายวิชา 

   ระบุกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........……... 

  ประมาณการจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย …………….. คน  

11. ความรูพ้ืนฐานท่ีผูสนใจเรียนวิชานี้ตองมีมากอน (หากมี) 

 …………………………………………………………………………..................................................................................... 

12. กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑการใหคะแนนเพ่ือรับใบประกาศนียบัตร 

   ตัวอยาง  แบบทดสอบกอนเรียน     0%         แบบทดสอบระหวางเรยีนทุกบท          60% 

   กิจกรรม Discussion (เก็บคะแนนไมได)         แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)     40% 

ผูเรียนมีคะแนนรวมท้ังหมดไมตํ่ากวา 70% ถือวาผานเกณฑเพ่ือรับประกาศนียบัตรในระบบได 

 

ลงชื่อ ……....................................................... ผูรับผิดชอบรายวิชา 

       (…….......................................................) 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารท่ี 2 โครงสรางเนื้อหารายวิชา 
 

โครงสรางเนื้อหา 
รายวิชา ………………………………………............…… 

 

หัวขอหลัก Section/หัวขอยอย Subsection เวลา (นาที) 

แนะนํารายวิชา 

  แนะนํารายวิชา วัตถุประสงครายวิชา และเกณฑการวัดผล 

แบบทดสอบกอนเรียน  

พูดคุยทักทาย ทําความรูจักเพ่ือนรวมเรียน (Discussion) 

 

20 นาที 

(สื่อวีดิทัศน 

รวม 3 นาที) 

บทท่ี 1:  MOOC ในมุมมองของผูเรียน  

1.1 ทําความรูจัก MOOC 

1.2 ผูใหบริการ MOOC (MOOC Providers) 

1.3 Learning Sequence และรูปแบบการเรียนรูแบบ MOOC  

เอกสารอานเพ่ิมเติม 

แบบทดสอบหลังบทเรยีน 

80 นาที 

(สื่อวีดิทัศน  

รวม 60 นาที) 

บทท่ี 2: เริ่มสราง MOOC และขอมูลเบื้องตนของรายวิชา 

2.1 เริ่มตนสรางรายวิชา MOOC บนระบบ Open edX 

2.2 กําหนดขอมูลเบื้องตนของรายวิชา 

2.3 กําหนดเกณฑการประเมินผลและตัดเกรด 

เอกสารอานเพ่ิมเติม 

แบบทดสอบหลังบทเรยีน 

120 นาที 

(สื่อวีดิทัศน  

รวม 90 นาที) 

บทท่ี 3: โครงสรางวิชา สื่อ และเนื้อหาการเรียนรู 

3.1 ทําความเขาใจลําดับชั้นของเนื้อหาการเรียนรู 

3.2 กําหนดโครงสรางวิชา 

3.3 สรางแบบฝกหัดและโจทยปญหาแบบงาย 

แหลงทรัพยากรการเรียนรูเพ่ิมเติม 

แบบทดสอบหลังบทเรยีน 

120 นาที 

(สื่อวีดิทัศน  

รวม 90 นาที) 

Final Exam: วัดผลประมวลความรู 

Final Exam: วัดผลประมวลความรู 

40 นาที 

 

* ขอมูลสวนนี้จะเปนเอกสารแนบในหนาระบบสวนของ Course Handouts  
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารแนบท่ี 3 การตรวจสอบเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 
 

แบบประเมินการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูทรงคุณวุฒิ  

   ชื่อ-นามสกุล  

   ตําแหนง  

   เบอรติดตอ / email  

คุณวุฒิและประวัต ิ    

(ที่เกี่ยวของกับรายวิชา) 
 

 

 

ขอความกรุณาทานประเมินเนื้อหาในรายวิชา โดยทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน  

 สอดคลอง        ไมสอดคลอง 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

2. เนื้อหาครบถวน ถูกตอง 

 ถูกตอง        ไมถูกตอง 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

3. การลําดับเนื้อหางายตอการเรียนรู 

 เหมาะสม       ไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

4. การดําเนินเนื้อหามีความกระชับ 

 เหมาะสม       ไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของเนื้อหา และผลการตรวจสอบของเนื้อหา 

 

ลงชื่อ .................................................................. ชื่อ-นามสกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

          (...........................................................) 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารแนบท่ี 4 ส่ือการเรียนรู 
 

ตารางแสดงสื่อการเรียนรู 

รายวิชา .......................................................................  รหัสวิชา  ................................ 

จํานวนเนื้อหาท้ังรายวิชา ……. ชั่วโมงเรียนรู   (จํานวนสื่อวีดิทัศน ........ชั่วโมง..........นาทีสื่อวีดิทัศน) 

หัวขอ 
ประเภท

ส่ือ 

เวลาส่ือวีดิทัศน 
ตําแหนง url (Youtube) 

หมาย

เหตุ นาที วินาที 
เริ่มตนกอนการเรียน Section     

แนะนํารายวชิา Subsection     

วีดิทัศนแนะนํารายวิชา Video 2 56 https://youtu.be/k4qY5BGEH8Y   

ขอมูลรายวชิา Subsection     

คําอธิบายรายวิชา/วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม Text     

เกณฑการประเมินรายวิชา  Text     

แนะนําตัวผูเรียน Subsection     

พื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู แนะนําตัว  Discussion     

แบบทดสอบกอนเรียนรายวชิา Subsection     

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  Pre-test     

บทที่ 1: ความหมายและหลักคิดใน 

การเลาเรื่องขามสื่อ 
Section     

1.1 ความหมายของการเลาเรือ่งขามสือ่ Subsection     

Transmedia Storytelling คืออะไร Video 3 0 https://youtu.be/86ReMzQWT_o   

ความหมาย Transmedia Text     

ลักษณะเดนของการเลาเร่ืองขามส่ือ Video 2 28 https://youtu.be/McGqnVt4TcQ   

1.2 องคประกอบของการเลาเรื่องขามสื่อ Subsection     

หลัก 7 ขอของ Transmedia Storytelling Video 8 24 https://youtu.be/rsWp3vJ5V68   

แบบทดสอบทายบท Subsection     

แบบทดสอบทายบทที่ 1  Post-Test     

บทที่ 2 : ........ Section     

2.1 .................. Subsection     

ความหมาย Transmedia Text     

ชื่อ Unit …………….      

แบบวัดผลประมวลความรู Section     

แบบวัดผลประมวลความรู Subsection     

แบบทดสอบทายบทที่ 1 Final-Exam     

 

สามารถใชแบบฟอรมตารางสื่อการเรียนรูนี้ได http://bit.ly/vdo-url 

ผูจัดทํารายวิชาสามารถสงไฟลสื่อการเรียนรู เพ่ือเปนหลักฐาน หรือกรณีมีปรับแกไขในรายวิชา 

https://youtu.be/k4qY5BGEH8Y
https://youtu.be/86ReMzQWT_o
https://youtu.be/McGqnVt4TcQ
https://youtu.be/rsWp3vJ5V68
http://bit.ly/vdo-url
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารแนบท่ี 5 ขอสอบ 
 

ตารางแสดงขอคําถาม/ขอสอบ 

รายวิชา ......................................................          รหัสวิชา  ................................ 

จํานวน ……. ชั่วโมงเรียนรู (ขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกจํานวนไมนอยกวา 4 ขอตอ 1 ชั่วโมงการเรียนรู ตาม TOR) 

จํานวนขอสอบ ปรนัย ........ ขอ   
 

วัตถุประสงค 

การเรียนรู 

เชิงพฤติกรรม 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรมการวัด  

รวม 

(ขอ) 

คว
าม

รู-
คว

าม
จํา

 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ําใ
ช-

ปร
ะย

ุกต
ใช

 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
 

กา
รป

ระ
เม

ินค
า 

กา
รส

รา
งส

รร
ค 

LO1 .................. 
 

1. ขอใดอธิบายความหมายของ Facebook ไดดีท่ีสดุ 

    ก. เว็บไซตหน่ึงท่ีใหบริการบนอินเทอรเน็ต 

    ข. เครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสดุ 

    ค. เว็บไซตท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

    ง. บริการบนอินเทอรเน็ตท่ีเปนเจาของไดเอง 

คําตอบคือ ข.  เหตุผลเพราะ เปนคําตอบท่ีครอบคลุมความหมายดีแลว 

  

 
 

 

 

 

    

10 
2. Facebook ไดแนวคดิการสรางมาจากขอใด 

    ก. หนังสือแนะนําตัวเพ่ือนในช้ันเรียน 

    ข. โปรแกรมสนทนา Windows live Messenger (Msn) 

    ค. e-Learning (บทเรียนออนไลน) 
    ง. เว็บไซต Hi5 ท่ีสามารถติดตอกับกลุมเพ่ือน 

คําตอบคือ ..............เหตุผลเพราะ .......................... 

  
 

    

LO2 ................. 3.  .......................... 

คําตอบคือ ..............เหตุผลเพราะ .......................... 

       

LO3 ................... 4. .......................... 

คําตอบคือ ..............เหตุผลเพราะ .......................... 

       

LO4 ...................... 
 

5. ......................................... 
คําตอบคือ ..............เหตุผลเพราะ .......................... 

       

 รวมจํานวนขอสอบตามระดับพฤติกรรม 10 10 5 5 5 5 40 
 

หมายเหตุ / Remarks   ……................................................................................. 

ลงชื่อ / Signature ผูสอน  ……................................................................................. 

   ผูสอน  ……................................................................................. 

  ขอสอบนี้ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว   

  ลงชื่อ ผูเชี่ยวชาญ ……................................................................................. 

ลงชื่อ ผูเชี่ยวชาญ …….................................................................................. 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

เอกสารแนบท่ี 6 แบบตรวจประเมิน 

 

แบบตรวจประเมินตามเกณฑการตรวจงาน บทเรียนออนไลนในระบบ Thai MOOC 
 

 

ชือ่รายวิชา (ไทย) .................................................................................................................................................. 

(Eng)...................................................................................................................................................................... 

รหัสวิชา ................................ หนวยงาน .............................................................................................................  

ชื่อสถาบันท่ีระบุในระบบ (TCU กําหนดให) ........................................ (เชน WU-MOOC, CMU-MOOC) 

การพัฒนารายวิชาใน Thai MOOC จําเปนตองมีวิธีการตรวจสอบ แบงเปน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับเกณฑการตรวจงาน ขอท่ี มี เครื่องหมายดอกจันทร * เปนสิ่งท่ีกําหนดใหมีในทุกรายวิชา   

2. ระดับเกณฑการตรวจงาน ขอท่ี ไมมี เครื่องหมายดอกจันทร * เปนสิ่งท่ีแนะนําใหมีในรายวิชา 

- พิจารณาวาแตละสวนท่ีกําหนดใหมีในรายวิชา มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร  

หากมีขอเสนอแนะหรือปรับแกเพ่ิมเติม สามารถระบุในชองหมายเหตุได 
 

 

รายละเอียดสวนหนาแสดงรายวิชาและ Overview    
 

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

สวนบนสุดและดานขวาของหนาแสดงขอมูลรายวิชา    

1. * ชื่อรายวิชาถูกตองครบถวน มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

2. * ชื่อหนวยงานถูกตองตามท่ีกําหนด    

3. * 
ภาพ Banner รายวิชา (ขนาดท่ีเหมาะสม 378 x 225 Pixels) 

การแสดงผลของภาพไมผิดสวน 
   

4. * วีดิทัศนแนะนํารายวิชา    

- วีดิทัศน Upload อยูใน ชอง YouTube ท่ีกําหนดให    

- ความยาวมีระยะเวลา 1-3 นาที    

- คุณภาพไมนอยกวา HD อัตราสวน 16 : 9 (ขนาด 1280 x 720 พิกเซล)    

- คุณภาพและระดับเสียงดนตรี และเสียงพูดมีความเหมาะสม    

- มีคําบรรยาย (Close caption) ท่ีใชภาษาทางการ    

5. * ชื่อ Course Number (รหัสวชิา) ถูกตองตามท่ีกําหนด    

6. * กําหนด Classes Start เหมาะสม     
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

7. * กําหนด Classes End เหมาะสม (กรณีเปดอัธยาศัย -ไมตองกําหนด)    

8. * กําหนด Estimated Effort (จํานวนชั่วโมงเรียนรูตอสัปดาห)  

เชน 2 Hours per Week , 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
   

สวน Overview  (ศึกษาตัวอยางจากภาพท่ี 1) 

9. * คําอธิบายรายวิชา / เก่ียวกับรายวิชา / แนะนํารายวิชา      

10. * แสดงจํานวนชั่วโมงเรียนรู / ชัว่โมงสื่อวีดิทัศน (65 %ของชั่วโมงเรียนรู)    

11. * วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม    

- ใชขอความท่ีเนนเชิงพฤติกรรม วัดผูเรียนไดงาย เชน อธิบาย จําแนก    

12. * คุณสมบัติผูเรียน / ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีมากอน    

13. * รายละเอียดเกณฑการวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา 

มีการจําแนกวาสวนใดแบงการคิดคะแนนอยางไร 

(เกณฑการประเมินแตละรายวิชาไมตํ่ากวา 70%) 

  เกณฑจรงิ ......% 

14. * รายละเอียด Creative commons แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์  

CC BY NC SA                      

และมีขอความวา “สื่อการสอนน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ Thai MOOC 

(thaimooc.org) และเผยแพรภายใตสัญญาอนุญาตสิทธ์ิแบบ Creative Commons 

ดวยเง่ือนไข CC BY NC SA” 0

1 

   

15. รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับรายวิชา เชน รายวชิาในหลักสูตร หรือตาม

อัธยาศัย, คําแนะนําในการเรียนรู, ขอบขายเนื้อหา, ขอมูลเพ่ิมเติม 

(หากมีโปรดระบุวามีรายละเอียดใด) 

ระบุขอมูลท่ีแจง ..................................................................................... 

  

 มี      ไมมี 

สวน Course Staff   (ศึกษาตัวอยางจากภาพท่ี 1) 

16. * ชื่ออาจารยผูสอน / ทีมผูสอน  พรอมตําแหนงทางวิชาการ    

17. * รายละเอียดของอาจารยหรือทีมผูสอนท่ีระบุ 

    ภาควิชาท่ีสังกัด            คณะท่ีสังกัด 

    สถาบันท่ีสังกัด              ขอมูลอ่ืน ๆ ....................................... 

   

                                                           
1 การระบุการอนุญาตสิทธิ์ที่กําหนดเปนข้ันตํ่า หากทางสถาบันจะกําหนดการอนุญาตสิทธิ์เพ่ิมเติมสามารถทําได แตอยางนอยขอใหกําหนด CC BY NC SA 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

18. * ภาพอาจารยผูสอน / ทีมผูสอน (ขนาดท่ีเหมาะสม 150 x 150 Pixels) 

 การแสดงผลของภาพไมผิดสวน  (ไมแนะนําภาพเต็มตัว)   
   

19. * ชองทางติดตอทีมผูสอน e-Mail  

    ใชอีเมลสวนตัว                  มีเบอรโทรติดตอ        
   

20. * สังกัดอาจารยผูสอนสวนใหญตรงกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยท่ีออกรหัส    
 

 

 

 

 

รายละเอียดสวนหนาหลัก หรือ Home 
  

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

สวนหนาหลัก หรือ Home   (ศึกษาตัวอยางจากภาพท่ี 2) 

1. * ขอความหรือกราฟกแสดง “ขอตอนรับเขาสูรายวิชา......................... 

ผูเรียนสามารถดูประมวลรายวิชา และโครงสรางเนื้อหา ไดจากสวน 

Course Handouts ทางดานขวา ซ่ึงจะมีรายละเอียดของรายวิชา  

และเกณฑการประเมินเพ่ือรับประกาศนียบัตรผานระบบ” 

*สามารถปรับขอความ หรือลงรายละเอียดสวนน้ีตามแนวทางดานบนน้ี 

   

2.  มีการแจงขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับรายวิชา เปนระยะ 

ระบุขอมูลท่ีแจง ...................................................................................... 
  

 มี      ไมมี 

3.  มีรายละเอียดเกณฑการวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา    มี      ไมมี 

สวน Course Handouts  (ศึกษาตัวอยางจากภาพท่ี 2) 

4. * Hyperlinks “ประมวลผลรายวิชา” เปดหนาใหมเปนไฟล .pdf 

(เอกสารแนบท่ี 1 ประมวลรายวิชา) 

      ใชรูปแบบท่ีทางโครงการ Thai MOOC กําหนดให         

      ใชรูปแบบท่ีออกแบบใหมใหสวยงาม นาสนใจ 

   

5. * Hyperlinks “โครงสรางรายวิชา” เปดหนาใหมเปนไฟล .pdf 

(เอกสารแนบท่ี 2 โครงสรางเน้ือหารายวิชา) 

    ใชรูปแบบท่ีทางโครงการ Thai MOOC กําหนดให         

    ใชรูปแบบท่ีออกแบบใหมใหสวยงาม นาสนใจ 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

รายละเอียดสวนหนา Course 
  

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

สวนประกอบ Section และ Subsection  

1. * มี Section แรก ในรายวิชา แนะนํารายวิชา หรือ บทนํา กอนเขาสู

เนื้อหาในรายวิชา โดย มีการแนะนํารายวิชา / วัตถุประสงคการเรียนรู / 

รายละเอียดเกณฑการวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา 

   

2. * มีชื่อกํากับทุก Unit  ถูกตอง ตรงกับโครงสรางเนื้อหา     

3. *  แบงหัวขอชัดเจน สื่อการเรียนรูมีความสอดคลองกับหัวขอเนื้อหาท่ีระบุไว     

4.  มีแบบสํารวจความคิดเห็นหลังเรียนของรายวิชาในสัปดาหสุดทาย     มี      ไมมี 

กิจกรรมการเรียนรู ภายในรายวิชา 

5. * มีแบบทดสอบกอนเรียนในชวงแรกกอนเขาเนื้อหา (Pre-Test) 

     แบบทดสอบกอนเรียน 1 ครั้งของท้ังรายวิชา 

     แบบทดสอบกอนเรียนในแตละบท หรือแตละหัวขอเนื้อหา 

     อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................... 

   

6. * ระหวางบทเรียนมีการแทรกแบบฝกหัด / แบบทดสอบ / คําถาม   

     มีการแทรกแบบฝกหัด / แบบทดสอบ 1 ครั้ง 

     มีการแทรกแบบฝกหัด / แบบทดสอบมากกวา 1 ครั้ง 

     อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................... 

   

7.  ระหวางบทเรียนมีการแทรกกิจกรรม Discussion Forum การโพสต  

   Discussion ท่ีมีในรายวิชา  

     ใหผูเรียนแนะนําตัว 

     มีหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 1 หัวขอ 

     มีหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกวา 1 หัวขอ 

     อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................... 

   มี      ไมมี 

8. * มีแบบทดสอบหลังเรียนในการเรียนสัปดาหสุดทาย (Post-Test) 

     แบบทดสอบหลังเรียน 1 ครั้งของท้ังรายวิชา 

     แบบทดสอบหลังเรียนในแตละบท หรือหัวขอเนื้อหา 

     แบบทดสอบหลังเรียน แยกออกจากแบบทดสอบ Final Exam 

   

9. * ทุกแบบทดสอบ /แบบฝกหัด จะตองแสดงผลขอคําถามและตัวเลือกได

อยางถูกตอง ผานการตรวจสอบการเฉลยคําตอบถูกตอง 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย    

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

10. * กราฟสรุปผลการเรียน หรอืหนา Progress แสดงผลกราฟและสัดสวน

คะแนนไดอยางถูกตอง ตามจํานวนแบบทดสอบและกิจกรรมในรายวิชา 
   

11. * ในบทเรียนมีการตั้งคาออกประกาศนียบัตรผานระบบ โดยมีลายเซ็น

อาจารยผูสอนหลักกํากับในประกาศนียบัตร 
   

แหลงทรัพยากรการเรียนรู ภายในรายวิชา 

12. * ในรายวิชามีการแนบแหลงทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ รวมดวย เชน 

เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ Document, เอกสารอานเพ่ิมเติม, Link 

ความรูภายนอก เปนตน     

มีในรูปแบบ... 

     เอกสารอานเพ่ิมเติม PDF 

     Link ความรูภายนอก 

     อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................................... 

   

เอกสารท่ีนําสง  (เพ่ิมเติมจากสวนของรายวิชาในระบบ) 

13. * เอกสาร ตารางแสดงขอคําถาม / ขอสอบ จัดทําตามขอกําหนดถูกตอง 

จํานวนขอสอบครบตามขอกําหนดคือ ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวนไม

นอยกวา 4 ขอตอ 1 ชั่วโมงการเรียนรู  (เอกสารแนบท่ี 4) 
 

จํานวน.................ชัว่โมงเรียนรู      จํานวนขอสอบ.............ขอ 

   

 

 

รายละเอียดสวนสื่อวีดิทัศนเนื้อหา 
  

ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

ขอกําหนดในส่ือวีดิทัศน 

1. * สื่อวีดิทัศนทุกคลิป Upload อยูใน ชอง YouTube ท่ีกําหนดใหเทานั้น    

2. *  คุณภาพไมนอยกวา HD อัตราสวน 16 : 9 (ขนาด 1280 x 720 พิกเซล)    

3. * สื่อวีดิทัศนแตละคลิปมีความยาวไมเกิน 10 นาที    

4. * สื่อวีดิทัศนแตละคลิป มีโลโก Thai MOOC และสถาบันท่ีจัดทําสื่อ 

ปรากฏข้ึนคูกันมุมขวาบนเปนระยะ (อยางนอย 3 ครั้งตอคลิป) 
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ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

5. * มีการนําเสนอเนื้อหา ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงของอาจารยผูสอนหลัก

อยางนอย  10% ของชั่วโมงสื่อวีดิทัศน 
   

6. * ไมมี Intro title ยาวเกิน 10 วินาที ในสื่อวีดิทัศนท่ีเปนเนื้อหายอย     

7. *  รูปแบบการนําเสนอในรายวิชานาสนใจ เขาใจงาย เหมาะสมกับเนื้อหา 

  รูปแบบการนําเสนอสื่อท่ีใชสวนใหญ  (2 อันดับแรกระบุเลข 1, 2) 

____ อาจารย+ฉากเสมือน (มี Infographic ภาพ หรือ วีดิทัศนประกอบ) 

____ สัมภาษณ พูดคุยอภิปราย 

____ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

____ สาธิต (Demonstration) หรือ สถานการณจําลอง (Simulation) 

____ ถายทําในสถานท่ีจริง หรือ ลงพ้ืนท่ี  

____ อ่ืน ๆ ระบุ เชน ภาพจาก PPT  ประกอบเสียง ____________ 

   

คุณภาพของการแสดงผลภาพ 

8. * การแสดงผลของภาพเต็มหนาจอ (ไมมีแถบดําดานขาง กรณีแสดงภาพตาง ๆ )    

9. * ภาพประกอบ กราฟก และการสะกดคํา ท่ีแสดงในสื่อชัดเจน ถูกตอง    

10. * ภาพประกอบท่ีนํามาใชในสื่อวีดิทัศน ไมละเมิดลิขสิทธิ์  

(หากมีปญหาการละเมดิลิขสิทธ์ิ ผูจัดทํารายวิชาตองปรบัแก และรับผิดชอบตอ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน) 

   

คุณภาพของเสียง 

11. * คุณภาพเสียงชัดเจน ระบบ Stereo ไมมีเสียงอ่ืนแทรกรบกวน    

12. * ระดับความดังเสียงเทากันทุกตอน ความดังเทียบเทา Official Video  

ใน YouTube 
   

13. * เสียงดนตรีประกอบมีความสมดุล ไมดงัเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย    

14. * เสียงประกอบท่ีนํามาใชในสื่อวีดิทัศน ไมละเมิดลิขสิทธิ์  

(หากมีปญหาการละเมดิลิขสิทธ์ิ ผูจัดทํารายวิชาตองปรบัแก และรับผิดชอบตอ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน) 

   

คุณภาพของบทบรรยาย (Close caption) (ศึกษาตัวอยางจากภาพท่ี 4) 

15. * ทุกคลิปมีบทบรรยาย (Close caption) ท่ีผูเรียนสามารถอานได    

16. * บทบรรยายข้ึนแสดง ตรงและสัมพันธกับเสียงบรรยาย    
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ลําดับ รายละเอียด ผาน ปรับปรุง หมายเหตุ 

17. * สามารถ Download บทบรรยายไดในรปูแบบไฟล SubRip Text (.srt)  

 format และ .txt   (*ตอนตั้งคาในระบบ) 
   

18. * บทบรรยายใชภาษาทางเขียน ภาษาทางการ      

19. * บทบรรยายพิมพถูกตอง ตรงตามสํานักงานราชบัณฑิตยสภา กําหนด    

20. * ความยาวของบทบรรยาย ไมเกิน 1 บรรทัดขนาดหนาจอสื่อวีดิทัศน    

 

ลงชื่อผูตรวจสอบรายวิชา    .................................................................. 

       (....................................................................) 

               ตําแหนง .......................................................... 

 

* ผูตรวจสอบรายวิชา อาจเปนผูรับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารยผูสอนหลัก ก็ได 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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เอกสารแนบท่ี 7 หนังสือรับรอง 
 

หนังสือรับรอง 

    ชื่อหนวยงาน  

    ชื่อรายวิชา  

 

รูปแบบรายวิชา 

  ท่ีเปดสอน 

 เปดโดยมีผูสอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรอบท่ี 1 (มีชวงวันปดเรียน)   

 ยินดีใหเปดการเรียนสอนสอนในรอบท่ี 2 แบบเปดเรียนตามอัธยาศัย  

     (ไมระบุวันปดเรียน – ไมมีผูสอนดูแลจัดการเรียนการสอน) 
    

ขาพเจาขอรับรองวา เนื้อหาในรายวิชา 

1. มีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาดานความหมาย หลักภาษา และการสะกดคําในสื่อการเรียนรู

ทุกชนิดกอนเผยแพรใชงาน (หากพบขอผิดพลาด ยินดีปรับแกเนื้อหาสวนนั้น ๆ ทุกกรณี) 

2. มีการตรวจสอบเนื้อหาแลววา ไมมีการแฝงคําโฆษณา อวดอาง ชวนเชื่อ หรือการกระทําใด ๆ เพ่ือแสวงหา

ผลกําไร หรือเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย 

3. มีการตรวจสอบเนื้อหาแลววา ปราศจากอคติตอบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร 

และประเด็นทางการเมือง ไมขัดตอศีลธรรมจรรยา และเคารพความหลากหลายและความแตกตาง

ของชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
     

                 ขาพเจาขอรับรองวา ไดตรวจงานบทเรียนออนไลน ในรายวิชาท่ีจัดทําข้ึนบนระบบ Thai MOOC  

เปนไปตามมาตรฐานแบบตรวจประเมินที่ Thai MOOC กําหนด และเปนผูจัดทําบทเรียนขึ้นโดยมิไดละเมิด

ลิขสิทธิ์ผูอื่น ทั้งในสวนของเนื้อหา ภาพถาย กราฟ แผนภูมิ หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ ในกรณีที่มี

การใชผลงานลิขสิทธิ์ของผูอื่นไดมีขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ และการอางอิงแหลงที่มาขอมูลอยางถูกตองแลว

ทุกประการ รับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 

                 ขาพเจายินดีเปนผูรับผิดชอบ หากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานสรางสรรคท่ีผลิตขึ้นใน

รายวิชา เชน เนื้อหา ภาพ เสียง วีดิทัศน รูปแบบตัวอักษร สื่อการเรียนการสอน ขอสอบ ซอฟตแวร และ

ผลงานสรางสรรคอ่ืน ๆ ท่ีมีลิขสิทธิ์ ท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนระบบเปด Thai MOOC  และยินดีปรับแก

เนื้อหาสวนนั้น ๆ ท่ีมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทุกกรณี 

 

ลงชื่อ ……....................................................... ผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยผูสอนหลัก 

                 (…….......................................................)     

 วันท่ี  ……....................................................... 
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