
ความหมายของ SPOC และ MOOC 

SPOC (Small Private Online Course)  
           เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสตูรที่ใช้สอนเฉพาะนักศึกษามหาวทิยาลัยมหิดล  

MOOC (Massive Open Online Course)  

           เป็นรายวิชาแบบเปิดขนาดใหญ่ ส าหรับสอนประชาชน/บคุคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรยีน 

การใช้งานระบบ Muxdev ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 

1. LMS  (http://mux.mahidol.ac.th)     ส าหรับผูเ้รียน ใช้น าเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ และติดต่อกับผู้เรยีน 

2. Studio (http://studio-mux.mahidol.ac.th)   ส าหรับอาจารย์และทีมพฒันา ใช้ส าหรับสร้างรายวิชา/บทเรียนออนไลน ์

วิธีเข้าใช้งานในฝั่ง Studio  

1. เปิด browser พมิพ์ URL http://studio-mux.mahidol.ac.th เพื่อเข้าใช้งาน  

2. คลิกปุ่ม SIGN IN มุมบนขวามือ  

 

3.  คลิกท่ีปุ่ม MU Login  

4.  ในหน้าต่างถัดไป ให้พิมพ์อีเมล ์และรหสัผา่น wifi ของมหาวิทยาลัยมหดิล แล้วกดปุ่มลงช่ือเข้าใช้ 
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5. เข้าสู่หน้าจอ Studio Home คลิกปุ่ม New Course                          จะปรากฎหน้า Create a New Course 

 

 และจ าเป็นต้องใส่ข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วน ได้แก ่

Course Name  พิมพ์ช่ือวิชาที่ท่านต้องการ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Organization  พิมพ์ MU- แล้วตามด้วยรหัสหน่วยงานของท่าน เช่น ส านักงานอธิการบดีพิมพ์ MU-OP  

Course Number  พิมพ์รหัสวิชาของท่านเป็นภาษาองักฤษ เช่น CS101 

Course Run พิมพ์ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน_เทอมทีเ่ปิดสอน เช่น 2019_T1 

เมื่อพิมพ์ข้อมูลครบถ้วน โปรดตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม CREATE 

จะปรากฎหน้า Course Outline ดังภาพ 
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เมนูพ้ืนฐานส าหรับทีมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างรายวิชา 

 

ประกอบด้วย 3 เมนู คือ Content , Settings และ Tool มีเมนูย่อยและคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

1. เมนู Content  ส าหรบัจัดการเนื้อหาในรายวิชา 

 

Outline  ส าหรับจัดการโครงสร้าง และเนื้อหาของรายวิชา 

Updates  ส าหรับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และเนือ้หาช้ีแจงต่างๆ ของรายวิชา เพื่อสื่อสารกับผู้เรียน  

โดยข้อมลูนี้ จะปรากฏที่หน้า Course Info ฝั่ง LMS ของผู้เรียนในรายวชิาที่เราสรา้งขึ้น 

Pages  ส าหรับจัดการหน้าต่าง ๆ ของรายวิชาออนไลน์ ซึ่งจะปรากฏใน LMS ของผู้เรียน 

Files & Uploads  ส าหรับจัดการไฟลส์ื่อท่ีอัพโหลดเข้าสู่ระบบ เพื่อน าไปใช้แสดงผลเปน็ส่วนหนึ่ง 

ของรายวิชาเช่น ไฟล์ภาพประกอบ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ฯลฯ 

Textbook  ส าหรับอัพโหลดเอกสารอ่านประกอบ / E-Book ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf 

2. เมนู Settings  ส าหรับตั้งค่าข้อมลูพื้นฐานของรายวิชา 

Schedule & Details ส าหรับก าหนดรายละเอียดที่ส าคญัเกี่ยวกับรายวิชา ได้แก่  

Course Start Date / Course End Date  ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน (เปิด-ปิดรายวิชา) 

Enrollment Start Date / Enrollment End Date ช่วงเวลาลงทะเบียน 

Course Language ภาษาหลักท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

Course Short Description ค าอธิบายและข้อมลูเกี่ยวกับรายวิชา 

Course Overview ส าหรับใส่รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชา (formatted in HTML)  

ซึ่งหากเป็น SPOC และ MOOC จะมเีงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้  

Course Image แบนเนอรส์ าหรับแนะน ารายวิชา 

Course Introduction Video วีดิทัศน์ส าหรับแนะน ารายวิชา (YouTube video's ID) 

Hours of Effort per Week จ านวนช่ัวโมงท่ีผู้เรียนต้องใช้ในการเรียนออนไลน ์

Course Pacing รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สามารถก าหนดได้ 2 แบบคือ 

    - Instructor-Paced เรียนตามก าหนดเวลา  

    - Self-Paced   เรียนด้วยตนเองตามอัธยาศัย 

Grading  ส าหรับก าหนดเกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การไดร้ับประกาศนียบตัร รวมถึงก าหนด 

ประเภทการวัดผลต่าง ๆ เช่น การบ้าน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

Course Team ก าหนดผู้ใช้ในระบบ ที่มสีิทธ์ิในการร่วมผลติ/แกไ้ข/จดัการรายวิชา 

Group Configurations ก าหนดและจัดการกลุ่มผูเ้รียน 

Advanced Settings ก าหนดการตั้งค่าขั้นสูง ส าหรับรายวิชา เช่น การเปลีย่นแปลงข้อมลูรายวิชา 

  เพิ่ม Advanced Module List  

 



3. เมนู Tools  เครื่องมือท่ีส าคัญในการน าเข้า หรือส่งออกรายวิชา 

Import ส าหรับน าเข้ารายวิชาที่ไดส้ร้างขึ้นจากระบบ OPEN edX 

Export ส าหรับส่งออกรายวิชา 

 

Course Outline การจัดการโครงสร้าง และเนื้อหาของรายวิชา 

 

Course Outline จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 

Section    หัวข้อหลัก บทเรียน สัปดาห์การเรียนรู้  
  เช่น พลังงาน, บทที่ 1 .... , สัปดาห์ที่ 1 .... 
Subsection หัวข้อย่อย หัวข้อการเรียนรู ้

เช่น พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนารายวิชา 
Unit   เนื้อหารายวิชา ซึ่งจะประกอบไปดว้ย componet ต่าง ๆ ที่ต้องการ  

  เช่น พลังงานลมคืออะไร, ประโยชน์ของพลังงานลม, SPOC คืออะไร, MOOC คืออะไร 

1. คลิก New Section     เพื่อสร้างหัวขอ้หลักใหม ่ พิมพ์หัวข้อที่ต้องการในช่อง Section 

2. คลิก New Subsection   เพื่อสร้างหัวข้อย่อยใหม่  พิมพ์หัวข้อที่ต้องการในช่อง Subsection 

3. คลิก New Unit     เพื่อสร้างหัวข้อเนื้อหาใหม ่ พิมพ์หัวข้อท่ีต้องการในช่อง Unit 

จะปรากฎหน้าตาเนื้อหาของรายวชิาที่เราใส่ไปดังภาพ จากนั้นให้ท าการเพิ่มโครงสร้าง ให้ครบทุกหัวข้อการเรียนรู้ 

 



 เมื่อสร้างโครงสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเพิ่มข้อมูล Unit ทีละส่วนให้ครบถ้วน โดยใน Unit จะมี 

Component ที่ใช้ในการจัดการทั้งหมด 4 เครื่องมือ ได้แก ่

 

1. Discussion กระดานสนทนาท่ีใช้ส าหรับถาม-ตอบ อภิปรายร่วมกัน  

2. HTML  ส าหรับใสเ่นื้อหารายวิชา ในรูปแบบต่าง ๆ  

Text   เนื้อหาในรูปแบบปกติ มเีครื่องมือแนะน าที่ช่วยในการแก้ไขข้อมูลอย่างง่าย 

Announcement  เนื้อหาประกาศ * 

Anonymous User ID  เนื้อหาเชื่อมโยงกับภายนอก * 

Full Screen Image Tool การแสดงผลรูปภาพในรูปแบบเตม็จอ * 

Iframe Tool  การแทรกสื่อแสดงผลต่าง ๆ ในรูปแบบ Iframe  * 

Raw HTML  การเพิ่มข้อมลูโดยใช้โค้ดภาษา HTML ทั้งหมด * 

Zooming Image Tool การแสดงผลภาพในรูปแบบการซมู เมื่อใช้เม้าสค์ลิกไปยังบริเวณที่ตอ้งการ * 

* จะมีข้อความ ค าอธิบาย และค าสั่งตัวอย่างให้แก้ไขเป็นเนื้อหาของเราเอง 

3. Problem การตั้งปัญหา แบบทดสอบ เพื่อใช้ในการวัดผลการเรียนรู ้

Blank Common Problem การตั้งค าถาม และก าหนดการตอบ โดยพิมพ์รูปแบบท่ีต้องการเองทั้งหมด 

หมวดปรนัย  

Checkboxes  แสดงค าตอบรูปแบบ Checkboxes เหมาะส าหรับข้อสอบที่มหีลายค าตอบ 

Dropdown  แสดงค าตอบรูปแบบ Dropdown เหมาะส าหรับข้อสอบที่มตีัวเลือกเยอะๆ 

                                  แต่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียวค าตอบเดยีว 

Multiple Choice  แสดงค าตอบรูปแบบ  Multiple Choice เหมือนข้อสอบปกติ เป็นท่ีนิยมใช้งาน 

Checkboxes with Hints and Feedback แสดงค าตอบรูปแบบ Checkboxes เหมาะส าหรับข้อสอบที่มหีลาย

ค าตอบ โดยเป็นข้อสอบท่ีผู้เรยีนสามารถคลิกดูค าใบ้ ก่อนการเลือกค าตอบท่ีถูกต้องได้ 

Dropdown with Hints and Feedback แสดงค าตอบรูปแบบ Dropdown เหมาะส าหรับข้อสอบที่มีตัวเลือก

เยอะๆ แต่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียวค าตอบเดยีว โดยเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนสามารถคลิกดูค าใบ้ ก่อนการเลือก

ค าตอบท่ีถูกต้องได ้

Multiple Choice with Hints and Feedback แสดงค าตอบรูปแบบ  Multiple Choice เหมือนข้อสอบปกติ เป็นท่ี

นิยมใช้งาน โดยเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนสามารถคลิกดูค าใบ้ ก่อนการเลอืกค าตอบท่ีถูกต้องได้ 



  

 

หมวดอัตนัย  

Numerical Input  เหมาะส าหรับข้อสอบเชิงตัวเลข โดยค าตอบ มี Keyword ที่แน่นอน 

Text Input  เหมาะส าหรับข้อสอบท่ีต้องการค าตอบอย่างสั้น มี Keyword ที่แน่นอน 

Numerical Input with Hints and Feedback เหมาะส าหรับข้อสอบเชิงตัวเลข โดยค าตอบ มี Keyword ที่

แน่นอน โดยเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนสามารถคลิกดูค าใบ้ ก่อนการเลือกค าตอบท่ีถูกต้องได้  

Text Input with Hints and Feedback เหมาะส าหรับข้อสอบท่ีต้องการค าตอบอย่างสั้น มี Keyword ที่แนน่อน 

โดยเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนสามารถคลิกดูค าใบ้ ก่อนการเลือกค าตอบท่ีถูกต้องได้ 

4. Video  ส าหรับใส่เนื้อหาในรูปแบบของวีดีทัศน์ที่ถูกพัฒนาและอัพโหลดขึ้น Youtube (URL Youtube) 

  


