
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หน;วยงาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขGอมูลส;วนบุคคล 

 ช่ือ-สกุล: นายพงศ(ระพี แก.วไทรฮะ  ตำแหน;ง: อาจารย( 

 กลุ;มบุคลากร  þ สายวิชาการ   £ สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขGาร;วมประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด.านอีเลิร(นนิง 2562 

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 วิทยากรจากหลายหนEวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๔. สถาบันหรือหน;วยงานท่ีจัดประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร(ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร( วิจัย และนวัตกรรม 

๕. ระยะเวลาท่ีเขGารับการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 8 – 9 กรกฎาคม 2562 

๖. งบประมาณท่ีใชGในการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 - 

๗. วัตถุประสงคYของการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เพื่อรEวมประชุมรับฟVงแนวคิดพร.อมแลกเปลี่ยนประสบการณ(กับผู.เชี่ยวชาญและนักการศึกษาจาก

ตEางประเทศและในประเทศเก่ียวกับแนวโน.มการศึกษาโลกด.านดิจิทัล รวมท้ังเทคโนโลยีการศึกษา  

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ในปVจจุบันหลายหนEวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังเรEงรัดผลิตรายวิชาบนระบบออนไลน(แบบเป]ด 

(Massive Online Open Course: MOOC) เพ่ือปรับตัวให.เข.ากับโครงสร.างของประชากรรวมถึงความต.องการ

ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ซึ่งหากวิเคราะห(จากการนำเสนอของผู.รับผิดชอบระบบ MOOC จากหลาย ๆ 

ประเทศ เชEน รัสเซีย มาเลเซีย อินเดีย และไทย จะพบส่ิงท่ีตรงกันคือรายวิชาท่ีจะจัดทำบนระบบออนไลน(แบบ

เป]ด (MOOC) นั้นจะต.องมีคุณภาพเปrนไปตามเกณฑ(ที่กำหนดโดยหนEวยงานด.านการศึกษาของแตEละประเทศ 



๒ 

 
โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการเทียบโอนหนEวยกิตหรือมีใบประกาศนียบัตร โดยมาตรฐานรายวิชาออนไลน(ของ

ประเทศไทยน้ัน (หากจะนำมาลงบนระบบ Thai MOOC หรือรับรองการเทียบโอนหนEวยกิต) ประกอบไปด.วย 

1) ต.องเปrนวิชาท่ีเป]ดให.เรียนฟรี และระมัดระวังเร่ืองเน้ือหาไมEให.มีการละเมิดลิขสิทธ์ิใด ๆ ท้ังส้ิน 

2) มีเน้ือหาท่ีเปrนวีดีโอไมEน.อยกวEาร.อยละ 35 ของเวลาท่ีเรียน 

3) ผู.พัฒนาหลักสูตรทั้งทีมจะต.องมีใบประกาศนีบัตรผEานการเรียนในรายวิชา edX, VideoX, และ 

StudioX โดยผู.สอนต.องผEานอยEางน.อยรายวิชา edX และมีทีมผู.ผลิตที่ผEานในรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งรวมกันแล.วครบ 

3 รายวิชา 

4) มีประมวลรายวิชาซึ่งประกอบไปด.วย ชื่อวิชา, ผู.รับผิดชอบ, ประเภทของรายวิชา (เรียนตามอัธยาศัย, 

หรือประกาศนียบัตร), วัตถุประสงค( (Learning Outcome ตาม Bloom Taxonomy), กิจกรรมการเรียนรู. (ดู

วีดีโอ, อEานเน้ือหา, ทำแบบฝ�กหัด, และอภิปรายซักถาม เปrนต.น) 

5) ผู.รับผิดชอบรายวิชาต.องตอบข.อซักถามของผู.เรียนภายใน 24 ช่ัวโมง 

6) ต.องมีผู.ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด แตEอาจมีผู.สำเร็จน.อยซึ่งเปrนเรื่องปกติสำหรับรายวิชา 

MOOC 

ทั้งน้ีโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร(ไทยมีทุนให.สำหรับผลิตรายวิชาบนระบบ Thai MOOC โดยติดตEอ

ผEานแมEขEายของแตEละภูมิภาค โดยการผลิตรายวิชาแบEงออกเปrน 4 ระยะ ดังน้ี 

1) Pre-Production ประกอบด.วยการรEางรายวิชาและการวางแผนกระบวนการผลิต 

2) Production เร่ิมกระบวนการถEายทำ 

3) Post-Production การตัดตEอ 

4) Check & Edit เปrนการนำรายวิชาข้ึนบนระบบ และทำการปรับปรุง 

โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน (กรณีขอทุน) ดังน้ี 

1) การเขียนแผน แล.วเสร็จภายใน 60 วันหลังทำสัญญา งบประมาณ 30% ระวังอยEาแก.ไขบEอย 

2) การผลิตส่ือ แล.วเสร็จภายใน 210 วันหลังทำสัญญา งบประมาณ 40% 

3) การเป]ดสอนและจัดทำรายงาน แล.วเสร็จภายใน 360 วันหลังทำสัญญา งบประมาณ 30% 

รูปแบบของส่ือ มีดังตEอไปน้ี 

1) อาจารย(ผู.สอน + ฉากเสมือน (CG) 

2) การสัมภาษณ( พูดคุย อภิปราย หรือบันทึกการสอนในช้ันเรียน 

3) ภาพเคล่ือนไหว หรือ Animation 

4) การสาธิต หรือสร.างสภานการณ(จำลอง 

5) การถEายทำในสถานท่ีจริง หรือลงพ้ืนท่ี (ระมัดระวังเร่ืองเสียงและแสง) 



๓ 

 
หลักการผลิตวีดีโอ มีดังตEอไปน้ี 

1) พึงระลึกไว.เสมอวEาผู.เรียนดูวีดีโอผEานโทรศัพท(มือถือ ดังนั้นเนื้อหาจะต.องอEานออก และเสียงฟVงได.ชัด

แม.รับชมผEานโทนศัพท(มือถือ 

2) กล.องชัด ไมค(ชัด เสียงพูดเทEากับเสียงเพลง 

3) ยึดกฎ 3 สEวน แบEงสEวนแสดงผลบนหน.าจอแตEละหน.า 

4) ใช.พื้นหลังสีตัดกับตัวอักษรเพื่อให.อEานงEาย ใช.สีตัวอักษรไมEเกิน 3 สีเพื่อให.เลือกสีพื้นหลังได.งEาย ใช.

รูปแบบอักษร (Font) ไมEเกิน 3 แบบ และมีข.อความไมEเกิน 6 – 10 บรรทัดในแตEละหน.า การเน.นข.อความให.

ใช.ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด สี หรือขีดเส.นใต.อยEางใดอยEางหน่ึงและใช.ให.สม่ำเสมอ 

5) ตรวจสอบลิขสิทธ์ิภาพและอ.างอิงที่มาทุกครั้ง ถEายเองถ.าเปrนไปได. ภาพ HD มีความคมชัด Aspect 

Ratio ห.ามเพ้ียน และให.สอดคล.องกับเน้ือหา ไมEใชEเอาภาพการ(ตูนมาตกแตEงทุกหน.า 

6) ตรวจสอบคำสะกด เว.นวรรคให.ถูกต.อง เพราะแก.ทีหลังยากมาก 

7) ขนาดวีดีโอมาตรฐาน 1280 x 720 (ใหญEกวEาได.แตEจะทำให.โหลดนานและกินพื้นที่) Frame Rate = 

25 FPS หรือจัดทำให.สม่ำเสมอทั้งวีดีโอ ระวังอยEาให.มีขอบดำติดมา พึงระวังการใช.วีดีโอจากหลายแหลEง เชEน 

กล.อง, มือถือ, ภาพหน.าจอ, และคอมพิวเตอร(คนละเคร่ือง เน่ืองจากมีขนาดและ Frame Rate ตEางกัน 

8) วีดีโอความยาวไมEเกิน 10 นาที ประกอบด.วยสEวนเป]ด 10 – 20 วินาที และสEวนป]ดไมEเกิน 10 วินาที 

หากเนื้อหามีความยาวเกินจะต.องตัดทอนออกเปrนคลิปยEอย ๆ โดยมีสEวนเป]ดที่คลิปแรก และสEวนป]ดที่คลิป

สุดท.ายเทEาน้ัน 

คำแนะนำเก่ียวกับเน้ือหามีดังน้ี 

1) อยEาออกแบบและผลิตรายวิชาท่ีมีความยาวมาก ๆ 

2) อัตราการจบสำหรับรายวิชาที่มีการ Apply มากที่สุด, Remembering ต่ำที่สุด, สEวนวิชา Create 

ต.องใช.ความพยายามมากท่ีจะเรียนให.จบ 

3)  ควรมีสEวนผสมอ่ืนท่ีไมEใชEวีดีโอเพียงอยEางเดียว และมีบทสรุปทุกเน้ือหา 

๙. ป]ญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

 - 

๑๐. ประโยชนYท่ีไดGรับจากการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ต;อตนเอง: ทราบกระบวนการผลิตรายวิชาบนระบบออนไลน(แบบเป]ด 

 ต;อหน;วยงาน/มหาวิทยาลัย: ทราบแนวทางการพัฒนารายวิชาบนระบบออนไลน(แบบเป]ด 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขGองท่ีไดGรับจากการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 สามารถดาวน(โหลดได.จากเว็บไซต( https://iec2019.thaicyberu.go.th 



๔ 

 
๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดGรับจากการประชุม/ฝ1กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
 

๑๓. ความคิดเห็นและขGอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 ควรมีการเชิญวิทยากรมาให.ความรู.กับบุคลากรของวิทยาลัยที่มีสEวนรับผิดชอบในการผลิตรายวิชาบน

ระบบออนไลน(แบบเป]ดในระยะแรก ซ่ึงได.ดำเนินการแล.ว รอผลการอนุมัติโครงการ 

 

 

       (ผูGรายงาน)..................................................... 

           (นายพงศYระพี แกGวไทรฮะ) 

       วันท่ี .............................................................. 

 

  



๕ 

 
ความคิดเห็นของผูGบังคับบัญชาช้ันตGน 

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

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

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

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

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

 

         (ลงช่ือ)...................................................... 

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

         วันท่ี ........................................................... 

 


