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เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
Massive Open Online Course: MOOC (การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด) 

การให้ทางเลือกและเอื้ออ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนมากข้ึนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และฝึกฝนตนเองได้โดยล าพังแบบไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ทั้งนี้วิธีจัดการศึกษาด้วย
เครื่องมือดังกล่าวนี้จะสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการ ได้มี
โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยไม่คิดมูลค่า (Open 
Courseware) ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)  
 

การเรียนในระบบ หัวใจส าคัญของ MOOC คือ 
 การเข้าถึง (Accessibility)  
 การปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  
 เสรีภาพ (Freedom) 

การพัฒนาระบบ MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ชุมชน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็น และยังไม่มีการท ามาก่อน หากเราสามารถท า MOOC ต้นแบบเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนได้ ก็จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งสังคมไทย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 

Open Educational Resource: OER (แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปิด) สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่องานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล
หรือไม่ก็ตาม ที่อยู่ในสาธารณะสมบัติ (Public Domain) หรือได้รับการ
เผยแพร่ด้วยใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง 
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่าย โดยการอนุญาตแบบเปิด
นี้อยู่ในภายใต้กรอบของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ก าหนดไว้โดย
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของ
ผลงานนั้นๆ ทุกอย่างที่น ามาใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ เพื่อ
การศึกษาวิจัย ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ตัวเล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล 

เช่น กิจกรรม และ Labs ข้อสอบ คลิปเสียง กรณีศึกษา Full Course เกมแบบฝึกหัด สื่อปฏิสัมพันธ์รูปภาพและการออกแบบ 
แผนการสอน ข้อมูลปฐมภูมิ Textbooks Unit of Study คลิปการเรียนรู้บรรยาย อ้างอิง Resource Simulations ประมวลวิชา 
กลยุทธ์การสอน Software Mobile App Infographic Poster หนังสือ ใบงาน ค าศัพท์ ค านิยาม ความหมาย Flash Clip รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว VDO (http://www.learn.in.th) 

http://calswec.berkeley.edu/sites/def
ault/files/uploads/bva-mooc.png 

https://i.ytimg.com/vi/eW3gMGqcZQc/maxresdefault.jpg 

http://www.thailibrary.in.th/wp-
content/uploads/2013/03/oer_logo_EN_1_RGB.jpg 



  

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลกัการพัฒนาสมอง                                                         
29 March 2017 by CCDKM@STOU (www.ccdkm.org, ccdkm.org@gmail.com, 0 2504 8756) 

2 

 

Creative Commons: CC (สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์) 
สิ่งที่ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะ
ที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไว้ได้ โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึง 
การยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ(http://www.learn.in.th/sign-cc/#more-387) 
สัญลักษณ์เงื่อนไขครีเอทีฟคอมมอนส์โดยสรุป 

 
แสดงที่มา (by) หมายถึง คุณยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งานของคุณ (รวมทั้งงานที่
ดัดแปลงจากมัน) แต่ก็ต่อเมื่อพวกเขาประกาศด้วยว่างานนั้นเป็นของคุณ 

 
ไม่ใช้เพื่อการค้า (Non Commercial)(nc) หมายถึง คุณยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งาน
ของคุณ (รวมทั้งงานท่ีดัดแปลงจากมัน) แต่ส าหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น 

 
ไม่ดัดแปลง (No Derivative)(nd) หมายถึง คุณยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งานของคุณ 
เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่าน้ัน ไม่ใช่งานท่ีถูกแก้ไขดัดแปลง 

 
อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike)(sa) หมายถึง คุณยินยอมให้ผู้อื่นแจกจ่ายงานดัดแปลงด้วยสัญญาอนุญาตที่
เหมือนกับท่ีใช้กับงานของคุณเท่านั้น 
เราสามารถน าเงื่อนไขเหล่านี้ มาประกอบรวมกันได้ เพื่อให้เป็นสัญญาอนุญาตของผลงานเรา เช่น 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA) 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND) 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC) 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้าและให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA) 

 
 

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND) 

 

เช่น วิดีโอและสื่อใน ThaiMOOC จะปรากฎสัญลักษณ์นี้  
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ตัวอย่างการผิลตสื่อวิดีทัศน์และการท าประมวลรายวิชาในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (ThaiMOOC) 
การติดโลโก้และการประกาศอนุญาตสิทธ์ิในรายวิชาและสื่อวีดิทัศน์ในโครงการ ThaiMOOC ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
1. ต าแหน่งท่ีใส่ 

1.1 วิดีโอแนะน ารายวิชา (ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง) 
วิดีโอแนะน ารายวิชา ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ 
สามารถจัดท าให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เรียน (การใส่โลโก้
ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัย หรือไม่ใส่โลโก้ก็ได้) วิดีโอ
แนะน ารายวิชา จะปรากฏในหน้าแรกของคอร์ส 

 
1.2 สื่อวิดีโอเนื้อหาทุกคลิป 

สื่อวิดี โอเนื้อหาทุกคลิป ต้องมี โลโก้  สกอ. และ โลโก้
มหาวิทยาลัยผู้พัฒนารายวิชา ปรากฏที่มุมบนขวาของคลิปเป็นระยะ ๆ  
(อย่างน้อย 3 ครั้งต่อคลิป) โลโก้ สกอ.  

 
 
1.3 ก าหนดรายละเอียด Creative common ในรายวิชา 

ในหน้า Overview และหน้า Course info ดังนี ้
- แสดงสัญญาอนุญาตสิทธ์ิ CC BY NC SA  
และมีข้อความว่า 
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต
สิทธ์ิแบบ Creative Commons ด้วยเง่ือนไข CC BY NC SA” 

1.4 ก าหนดรายละเอียด Creative commons ของทุกคลิป ท้ังในคลิปวิดีโอแนะน ารายวิชาและคลิปเนื้อหา ในส่วน
ก าหนดรายละเอียดของ Youtube ที่วีดิทัศน์แขวนอยู่ 
1.4.1 ทุกคลิปเนื้ อหาที่บรรจุ ใน YouTube ขอให้ เลือก 
“สัญญาอนุญาตสิทธิ์ เ ป็น  Creative Commons เสมอ”  
(ด้วยการเลือกประเภทสัญญาให้ถูกต้อง ตามภาพ) 

 
 

1.4.2 ให้พิมพ์เพิ่มในช่องค าอธิบายว่า “สื่อการสอนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่
ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วย
เงื่อนไข CC BY NC SA” ตามภาพ 
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ขอบเขตและการด าเนินการรายวิชา MOOC 
1. แต่ละวิชามีเนื้อหาอย่างน้อย 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยแต่ละหน่วย มีชั่วโมงการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 1-3 ชั่วโมง ทั้งนี้

รายวิชาหนึ่งรายวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนทั้งรายวิชาไม่มากกว่า 10 สัปดาห์ 
2. แต่ละรายวิชาต้องมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยสื่อวิดีทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของชั่วโมงการเรียนรู้ โดยสื่อวิดีทัศน์แต่ละคลิปมี

ความยาวไม่เกิด 10 นาที (ตัวอย่างชั่วโมงการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงวิดีทัศน์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 คือ 4 ชั่วโมง 12 นาที) 
3. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน และปฏิสัมพันธ์เป็นไปตามหลักการเรียนการสอน MOOC 
4. ข้อสอบจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ข้อต่อ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ 

รูปแบบของสื่อวิดีโอ ในการจัดท าเนื้อหาเป็นสื่อวีดีโอ ที่ประกอบด้วยวิดีโอแนะน ารายวิชา และวีดีโอน าเสนอเนื้อหาสามารถออกแบบจากง่ายไปหายาก
มีความต่อเนื่องกันแต่ละสัปดาห์ (linear progression) หรือ แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ ๆ ให้ผู้เรียนเลือกเรียนบทไหนก่อนก็ได้ โดยแนวทางและคุณลักษณะ
ที่แนะน าเนื้อหาในวิดีโอ มีดังนี้ 
วิดีโอแนะน ารายวชิา 

1.  วิธกีารในการจัดท าวีดโีอ ดว้ยสื่อผสม 3 รูปแบบ ดังนี้คือ 1)  ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาเองโดยถา่ยท าในสถานที่หรือนอกสถานที่  2) ผู้สอน
น าเสนอเนื้อหาร่วมกับการใช้กราฟกิ และ 3) การน าเสนอด้วย กราฟิก แอนนิเมชั่นต่าง ๆ รูปแบบของวีดีโอที่น าเสนอ สามารถท าได้โย   

2.  มีความยาวที่เหมาะสมในการน าเสนออยู่ระหว่าง 2-5 นาท ี
วิดีโอน าเสนอเนื้อหา 

1.  รูปแบบการถ่ายท าขึ้นอยูก่ับผู้สอนและวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหา 
2.  เนื้อหาของสื่อมีความสอดคล้องกับหัวข้อเนื้อหา 
3.  เนื้อหาที่น าเสนอมีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
4.  รูปแบบของวีดีโอที่น าเสนอ สามารถท าได้ 3 ประเภทหลกั ๆ คือ 1)โดยวิดีโอบรรยายโดยผู้สอนที่มภีาพและเสียงพร้อมกัน 2) วิดีโอพร้อม

ค าบรรยายดา้นล่าง และ 3)วิดีโอที่น าเสนอด้วยรูปแบบการ อภิปราย  
5.  แต่ละบทควรเริ่มต้นด้วยการน าเขา้สู่เนื้อหา “ก่อนเข้าสู่บทเรียน"  
6. มีความยาวที่เหมาะสมในการน าเสนอไม่ยาวกวา่ 10 นาที 
7. มีค าบรรยาย (Close caption) ที่ผู้เรียนสามารถอา่น หรือ สามารถ Download ได้ ในรูปแบบไฟล์ SubRip Text (.srt) format 
8. การบรรยายเนื้อหาบทเรียนไม่จ าเป็นต้องก าหนดล าดับไวอ้ย่างเคร่งครัดและอนุญาตให้ผู้เรียนได้ดูการบรรยายบทใดก็ได้ได้ตามต้องการ  
9. มีการฝังค าถามแทรกลงไปในเนื้อหาบทเรียน /หรือแยกจากกันแต่ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนั้น  
10. มีการแนบทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้กับบทเรียน  
11.  ผู้สอนมีการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อสร้างความน่าสนใจและให้ผู้เรียนจดจ า 
12. ไฟล์วีดีโอ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น Technical specifications คือ Codec: H.264, Container: .mp4, Resolution: ไม่น้อยกว่า 

HD (1280x720), Frame Rate: 29.97 fps, Aspect: 1.0, Bitrate: 5Mbps VBR, Audio Codec: AAC 44.1KHz/192 Kbps, ต้องเปิดได้ในหลากหลาย 
device อย่างน้อย iOS, android, windows phone และรองรับการท างานผ่านบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox และ 
Internet explorer 9.0 เป็นอย่างน้อย 
สื่อที่เป็น Documentary  (ใน VDO หรือสื่อเสริมในรายวิชา) ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. การน าเสนอเนื้อหาในส่ือต้องให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง อ่านง่าย และสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

2.  รูปแบบของไฟล์ ที่สามารถท าได้อาทิ PDF, Power point Word, Excel และ Image  
3.  เนื้อหามีความทันสมัย นา่สนใจ และการน าเสนอจะต้องท าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้   
4. ตั้งชื่อหัวข้อให ้สื่อความหมายกับเนื้อหา 
5. สีตัวอักษรและรูปแบบตวัอักษรควรจะสอดคล้องกัน 
6. มีพื้นที่ว่าง ๆ ให้พอเหมาะ ไม่ควรใหต้ัวอักษรแน่นเต็มพื้นที ่จะท าให้ผู้อ่านเบื่อและอา่นยาก 
7. ข้อความควรจะแบ่งเป็น ใช้ประโยคสัน้ ๆ รวบรัด โดยการใช้สัญลักษณ์และตวัเลขส าหรับล าดับ สามารถใส่รูปภาพเพือ่ช่วยให้ผู้เรียนนกึ

จินตนาการตามได้ บางครั้งข้อความไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้ดีเท่ากับภาพที่เรียบง่าย 
8. หากใช้รูปประกอบให้ค านึงถึงความละเอียด ไม่น้อยกวา่ 300 dpi 

ข้อแนะน ำ****ควรใช้รูปแบบไฟล์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ เช่นไฟล์ PDF หรือไฟล์ html**** 
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(WORKSHOP) 
ตัวอย่างประมวลรายวิชา 

1. สถาบัน วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา (หากด าเนินการโดยสถาบัน) 
 

2. ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3. จ านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จ านวนหน่วยกิต (หากเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติ) 
 

4. จ านวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อคร้ัง 
 
5. การน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  

      นับเป็นหน่วยกิต                       นับเป็นหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ………………….  

      นับเป็นหนว่ยกิตการศึกษาในระดับ……………………. 
6. ระดับของเนื้อหารายวิชา  

     ประถมศึกษา       มัธยมต้น      มัธยมปลาย        ปริญญาตรี      ปรญิญาเอก   

     วิชาชีพ (ระบุ)  ..........................................................      เนื้อหาเรียนตามอัธยาศยั       

     เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา (ระบุ)..................................................................................... 

7. ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม) 

      เรียนด้วยตนเอง                      เรียนแบบกลุม่ 

8. ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา     เบื้องต้น                   กลาง                      สูง 

9. กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา              นักเรียนระดับ……….     นักศึกษาระดับ................  ประชาชนท่ัวไป   

                                                    กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ระบุ)................ 
10. ความรู้พ้ืนฐานที่ต้องมีมาก่อน  (หากมี) 
 
11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้ช่วยสอน  ระบุช่ือ นามสกลุของผู้สอนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
               
12. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ (ระบุชื่อ-นามสกลุของผู้สอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

13. วันที่เปิดเรียน /ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุด 
14. จ านวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อคร้ัง 

15. เง่ือนไขอื่น ๆ (หากมี) 
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ตัวอย่างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. ค าอธิบายรายวิชา น าเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างยอ่  
 

2. วัตถุประสงค์การเรยีนรู้ (แบ่งตามประเภทของการเรียนรูต้าม Bloom’s taxonomy หรือ Outcome Base) 
LO1: สร้างรายวิชาแบบ MOOC บนระบบ ThaiMOOC หรือระบบ Open edX ได้ 
LO2: สร้างเนื้อหาวิชาและบทเรยีนออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น HTML & Interactive Content, Video 
LO3: สร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลนร์ูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัดและการวัดผลแบบ
อัตโนมัต,ิ การอภิปราย 
LO4: ก าหนดเกณฑ์การให้เกรดและการผ่านรายวิชาได ้
LO5: จัดการ Discussion Forum, สร้างหน้า wiki, หน้าต ารา และ ข้อมูลอื่นๆ 

3. แหล่งทรัพยากรการเรยีนรู้ (ระบุเอกสาร ต ารา เว็บไซต์ ฯลฯ) 
 

4. สรุปค าศัพท์ในบทเรียน (Glossary) เพื่ออ้างอิง 
 
5. นโยบายการวดัประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไมผ่่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)  
 
6. ค าแนะน าในการเรยีนรู ้
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SCRIPT VDO INTRODUCTION 

 

รายวิชา :______________________________________________________________________________________ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

วัตถุประสงค์ : -
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

Script  : 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  
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Story Line VDO INTRODUCTION 

 

No Shot/Pic Content/Dialog Technics Time 
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