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สรุปสาระส าคัญ 
Massive Open Online Courseware (MOOC)  
Thai MOOC ระบบการศึกษาระบบเปิดที่นักเรยีน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าเรยีนผ่านอินเทอรเ์น็ต
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นข้อจ ากัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบยีนเรยีน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจ ากัดจ านวนรับ โดยมี
ระบบกลางในการจัดการเรยีนการสอน กระบวนการวดัและประเมินผล มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของผูเ้รยีนและผลการเรียน 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกีย่วข้อง 
 

แนวทางในการพิจารณารายวิชา 
1. สอดคล้องกับเปา้หมายในการพิจารณารายวิชา Thai MOOC 
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ หรือ มีทมีงานท่ีจะพร้อมที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
3. มีผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา มีคณุวุฒิตรง คุณสมบัติตามเกณฑ์ (เป็นผู้ที่ในสาขาวิชาของเนื้อหานั้นเป็นที่ยอมรบั             

ในวงกว้าง หรือเป็นผู้สอนในสถาบนัหนึ่งอย่างน้อย 3 ปี) 
4. มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และจ านวนมาก 

 

กรอบเนื้อหาของรายวิชาท่ีสามารถเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนนุ งบประมาณปี 2562 (ระยะที่ 3) 
1. รายวิชาที่พัฒนาศักยภาพการท างานตามกรอบคณุวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification 

Framework) 
2. รายวิชาเพื่อการพัฒนาการท างานของข้าราชการและบุคลากรของรฐั ทั้งนี้บทเรียนเหล่านีส้ามารถใช้เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
3. รายวิชาสามารถเทียบโอนการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้        

ข้ามระดับการศึกษา 
 

การเตรียมตัวส าหรับการเสนอรายวิชา 
1. กรอบเนื้อหาของรายวิชา 
2. แนวคิดรวบยอดและวตัถุประสงคข์องโครงการ (Concept and Objectives) 
3. จ านวนช่ัวโมงการเรยีนรู้ออนไลน์ (ช่ัวโมงการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง จ านวนระยะเวลาที่ผูเ้รียนในช้ในการเรียน

จนจบรายวิชา/ก าหนดให้ 1 รายวชิามีเนื้อหาระหว่าง 5-12 ช่ัวโมงการเรยีนรู้ โดยสัปดาห์เรียนไม่น้อยกว่า                 
6 สัปดาห์) 



4. โครงสร้างเนื้อหารายวิชา 
***ต้องผ่านการอบรมรายวิชาเกี่ยวกับการออกแบบ และผลิตรายวชิาในระบบ edX*** 
ระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ Thai MOOC จะมี 2 ส่วนได้แก่ 

- Thaimooc ส่วนหน้าของผู้สอน /ผู้เรยีน 
- Sandbox ส่วนของระบบผูส้อนสร้างบทเรียน 

 
การพัฒนารายวิชาบนระบบ Thai MOOC 

1. สื่อวิดีทัศน์ (35% ของช่ัวโมงเรียนรู้) 
- อัพโหลดอยู่ในช่อง YouTube ที่ก าหนดให ้
- คุณภาพไม่น้อยกว่า HD อัตราส่วน 16:9 (ขนาด 1280x720 พิกเซล) 
- มีค าบรรยาย (Close caption) ที่ใช้ภาษาทางการ 
2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรูภ้ายในรายวิชา (65 % ของช่ัวโมงการเรยีนรู้ทั้งรายวิชา) 
- เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ Document เอกสารอ่านเพิ่มเตมิ Link ความรู้ภายนอก หรือ สื่ออ่ืนๆ 
3. กิจกรรมการเรียนรู ้
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนในช่วงแรกก่อนเข้าเนื้อหา / มีแบบทดสอบหลังบทเรียน 
- ระหว่างเรยีนมีการแทรกแบบฝึกหดั / แบบทดสอบ / ค าตอบ 
- ระหว่างบทเรยีนมีการแทรกกิจกรรม Discussion Forum 

 
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ 

What : ผลิตเรื่องอะไร 
How : รูปแบบอย่างไร 
 

กระบวนการผลติวิดีทัศน์  
Pre : เขียนบทโทรทัศน์ (Script Writing) 
Production : ด าเนินการท าตามเส้นเรื่อง หรือบทตามสคริปต ์
Post : ล าดับภาพหรือการตดัต่อ 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

- ได้ข้อมลูความรู้การเข้าร่วมโครงการ MOOC ทั้งในบทบาทของผู้สอน และ ในบทบาทของผู้เรียน 
- ได้แนวความคิดการสรา้งบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ MOOC ที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้เกีย่วกับการใช้บริการห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนแทศ 
   
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 
ภายในวันท่ี 

 1. ห้องสมุดสามารถน ารปูแบบของการด าเนินการตามมาตรฐานในระบบ 
MOOC มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบฝึกอบรมออนไลน์ของห้องสมดุได้ 
ได้แก่ล าดับขั้นตอนการผลิต รูปแบบของเนื้อหา และการน าเสนอ 
2. ระบบ MOOC มีข้อก าหนดของเนื้อหาที่ต้องเป็นความรูส้ าหรับผูเ้รียนทั่วไป 
ส าหรับในส่วนของห้องสมุดซึ่งเป็นเนื้อหาเฉพาะจะอยู่นอกขอบเขตโครงการ 
ดังนั้นจึงต้องใช้ในการจัดการเรยีนการสอนอื่นแทน เช่น Google Classroom 
 

 

  
 




