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วาระการประชุม

• ประเด็นที่ 1 ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

• ประเด็นที่ 2 confirm รำยช่ือนักศึกษำช่วยงำน

• ประเด็นที่ 3 confirm วัสดุส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน

• ประเด็นที่ 4 แก้ไขประมวลรำยวิชำตำมข้อเสนอแนะ

• ประเด็นที่ 5 กำรจัดท ำวิดีทัศน์แนะน ำรำยวิชำ



ประเด็นที่ 1 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
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ผู้สอน

ทมี
ผลิต
สื่อ

ออกแบบรายวิชา

ย่ืนเรื่องขอใช้
พืน้ท่ี

อบรม

อบรม

พฒันาสื่อ

พฒันาสื่อ

เขา้รบัการประเมนิเนือ้หา

เขา้รบัการประเมนิสื่อ

ปรบัปรุงเนือ้หา

ปรบัปรุงสื่อ

น ำขึ้น 
Thai 

MOOC

ด าเนินการแลว้ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

เนื่องจำกมหำวิทยำลัยปิดท ำกำรในช่วง มีนำคม – พฤษภำคม 2563 จ ำเป็นต้องชะลอกำรด ำเนินโครงกำร ส่งผลให้ต้องเลื่อนระยะเวลำกำรด ำเนินงำนออกไป
ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรใหม่ ดังน้ี



ประเด็นที่ 1 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ (ต่อ)

รายการ ก าหนดการส่งผลงาน

ส่งวิดีทัศน์แนะน ำรำยวิชำ 3 สิงหำคม 2563

ถ่ำยท ำและตัดต่อวิดีโอเนื้อหำทั้งหมด สิงหำคม-กันยำยน 2563

เข้ำรับกำรประเมินเนื้อหำ/ปรับปรุงเนื้อหำ ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2563

น ำสื่อขึ้นระบบจ ำลอง Sanbox พฤศจิกำยน 2563

เข้ำรับกำรประเมินสื่อ/ปรับปรุงสื่อ ธันวำคม-มกรำคม 2563

ย้ำยสื่อเข้ำระบบ Thai MOOC กุมภำพันธ์ 2563



ประเด็นที่ 2 confirm รายชื่อนักศึกษาช่วยงาน

ทีมผลิตสื่อ จ านวนนักศึกษา

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 46 คน

สำขำวิชำดิจิทัลอำร์ท 21 คน

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 30 คน

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 30 คน

คลิกเปิด รำยชื่อนักศึกษำ 4 สำขำวิชำ

- อัตรำค่ำตอบแทนนักศึกษำ วันละ 300 บำท จ ำนวน 45 วัน วันละ 3 คน เป็นเงิน 40,500 บำท
- หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย บัตรนักศึกษำ+ตำรำงเรียน+รำยงำนกำรปฏิบัติงำน (เบิกได้เฉพำะวันที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน)

**หากต้องการปรับเปลี่ยนจ านวนและรายช่ือนักศึกษาโปรดแจ้ง

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/รวมรายชื่อนักศึกษา 4 สาขาวิชา.pdf


ประเด็นที่ 3 confirm วัสดุส าหรับใช้ในการด าเนินงาน



ประเด็นที่ 4 แก้ไขประมวลรายวิชาตามข้อเสนอแนะ

รายวิชา
จ านวน ชม. การ

เรียนรู้ 
(ไม่เกิน 12 ชม.)

จ านวน ชม.สื่อ
วิดีทัศน์

ร้อยละของสื่อวิดีทัศน์
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ของช่ัวโมง

การเรียนรู้ )

ข้อเสนอแนะจาก 
Thai MOOC

คอมพิวเตอร์กราฟิก 9 ชั่วโมง 30 นำที 4 ชั่วโมง 15 นำที 44.73 ให้ปรับเป็น 10 ชั่วโมงกำรเรียนรู้ แก้ไขวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 ค ำว่ำ ผู้เรียนมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจ ไม่เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 8 ชั่วโมง 20 นำที 4 ชั่วโมง 48 ให้ปรับเป็น 8 หรือ 9 ชั่วโมงกำรเรียนรู้

ดูแลใส่ใจวัยสูงอายุ 7 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 35 นำที 51.19 ชั่วโมงกำรเรียนรู้ OK ปรับชั่วโมงกำรเรียนรู้/
สัปดำห์ ให้ไม่เกิน 6 สัปดำห์

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสังคม

10 ช่ัวโมง 8 นำที 4 ช่ัวโมง 25 นำที 43.58 ให้ปรับเป็น 10 หรือ 11 ช่ัวโมงกำรเรียนรู้

คลิกเปิด เอกสำรประมวลรำยวิชำเดิมที่ส่งไปยัง Thai MOOC

ตำมที่ได้มีกำรส่งประมวลรำยวิชำจ ำนวน 4 วิชำ ไปยังโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทยเพื่อขอเปิดพ้ืนที่ในกำรเผยแพร่รำยวิชำนั้น 
ใน 3 รำยวิชำ มีกำรก ำหนดจ ำนวนชั่วโมงกำรเรียนรู้ โดยมีเศษนำที ขอให้ปรับเป็นจ านวนชั่วโมงเรียนรูเ้ต็ม

ปรับแก้ไขและลงนามใหม่ 
ส่งภายในวันที่ 23 ก.ค.63*ดำวน์โหลดประมวลรำยวิชำของทุกวิชำได้ท่ีเว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ เมนูพัฒนำรำวิชำ MOOC

ขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา/scanประมวลรายวิชาลงนามแล้ว 4 วิชา.pdf


ประเด็นที่ 5 การจัดท าวิดิทัศน์แนะน ารายวิชา

ข้อก าหนดในการจัดท าวิดีทัศน์แนะน ารายวิชา

• มีความยาวที่เหมาะสมในการน าเสนออยู่ระหว่าง 1-3 นาที

• ขนาดไม่น้อยกว่า HD อัตราส่วน 16:9

• เริ่มต้นและจบการน าเสนอด้วย logo Thai MOOC 

คู่กับ logo มหาวิทยาลัย

เนื่องจากวิดีทัศน์แนะน ารายวิชา ก าหนดการส่งผลงานเดิม คือเดือนมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากต้อง
หยุดการด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

จึงก าหนดส่งวิดีทัศน์แนะน ารายวิชาใหม่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 



รายวิชาและทีมผลิตสื่อ
รายวิชา ทีมผลิตสื่อที่รับผิดชอบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก
อำจำรย์โกวิทย์ ชนะเคน

สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อำจำรย์โกวิทย์ ชนะเคน

การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผศ.วิริยำ จันทร์ข ำ
อำจำรย์จุฑำทิพย์ เทพสุวรรณ์
ผศ.วรำงคณำ สำยสิทธิ์
อำจำรย์นงนุช เชำวน์ศิลป์
อำจำรย์ศุภธิดำ จันทร์บุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ดวงดำว รุ่งเจริญเกียรติ,
ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อำจำรย์มำรุต คล่องแคล่ว

ภาษาอังกฤษ
อำจำรย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์
อำจำรย์รุจำ สุขพัฒน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
อำจำรย์ทิวำพร ทรำบเมืองปัก

ภาษาจีน
อำจำรย์นัฎฤดี ปั้นกิจวำนิชเจริญ
อำจำรย์ Han Ying
อำจำรย์ Shen Ye

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อำจำรย์โอภำส แก้วต่ำย

ผูป้ระสานงาน : นางสาวชลีุพร ป่ินธนสวุรรณ ส านกัคอมพวิเตอร์


