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- Variety of learning resources

- Ubiquitous learning (learning at any place any time)

- On-demand and personalized learning

- Mix and blended between education system  

- People are connected





ThaiMOOC
Massive Open Online Course

การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



ThaiMOOC = ตลาดความรู้ สู่โอกาสงานและวุฒิการศึกษา

…ระบบหรือช่องทางในการเรียนรู้ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ พัฒนาความรู้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.. ต่อยอดสู่
การรับรองวุฒิและการเรียนอุดมศึกษา… ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของสถาบันการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

คุณภาพการศึกษา



THAI MOOC VDO PRESENTATION

THAI MOOC VDO PRESENTATION.mp4


จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำแยกตำมพืน้ที ่9 เครือข่ำยอุดมศึกษำ
(1) ภำคเหนือตอนบน

17 สถำบัน/ มช.
(2) ภำคเหนือตอนล่ำง

13/ มน.

(3) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
15 / มข.

(6) ภำคกลำงตอนล่ำง
34 / มจธ.

(5) ภำคกลำงตอนบน
45 / จุฬำฯ

(7) ภำคตะวันออก
8 / มบ.

(8) ภำคใต้ตอนบน
9 / มวล.

(9) ภำคใต้ตอนล่ำง
14 / มอ.

(4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
17 / มทส.



รายวชิาบางส่วนที่จะเปิดการเรียนการสอน 2560

• บาติก
• ผู้ประกอบการเพ่ือสงัคม
• การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์
• ผู้ประกอบการศนูย์บริการดิจิทลัชมุชน
• ผู้ประกอบการชมุชนดิจทิลั 
• การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
• การบริหารภาครัฐ
• ระบบหลกัประกนัสขุภาพไทย 

• การพฒันา app มอืถอื

• การวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ส าหรบั
ธุรกจิ

• เทคโนโลยกีารสรา้งสรรคส์ือ่ดจิติอล

• การออกแบบผลติภณัฑส์ าหรบั
ผูป้ระกอบการ

• ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
• ภาษามลายเูพ่ือการสื่อสาร
• ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ผู้น าศนูย์ดิจิทลัชมุชน

• การสื่อสารในสงัคมดิจิทลั
• การรู้ดิจิทลั
• อาเซียนศกึษา

• กู้ชีพกู้ใจ ใครๆก็ท ำได้้
• สำย้่วนฉุกเฉิน
• กำรู้แลผู้สูงอำยุ
• จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั
• จิตวิทยาวยัรุ่น
• จิตวิทยาผู้สงูอายุ

• พลงังานใกล้ตวั/พลงังานทดแทน
• การผลติเชือ้เพลงิเหลวจากขยะพลาสติก
• การผลติเชือ้เพลงิแข็งและถ่านกมัมนัต์จาก
วสัดเุหลือทิง้

• การแก้ปัญหาโลกร้อน

• กำรออกแบบกำรเรียนรู้ส ำหรับองค์กรธุรกจิ
• เรียนรู้เพ่ือพฒันาวิธีการเรียน
• การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
• การผลิตวรรณกรรมส าหรับเดก็





จ ำนวนผูเ้ขำ้เรียน Thai MOOC
1 มีนาคม 2560 – 10 ก.ย. 2560
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4,464
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การถ่ายภาพเบ้ืองต้น (Basic Photography)
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ลักษณะส ำคัญของรำยวิชำในระบบ MOOC

• รายวิชาสั้น เรียนรู้จบได้เร็วในเวลำ 4-5 สัปดำห์ (ใช้เวลำเรียนสัปดำห์ละ 1-2 ชม.)

• มีกำรออกแบบรำยวิชำที่ดี กำรน ำเสนอเนื้อหำใช้สื่อที่ช่วยให้เข้ำใจง่ำย เช่น วิดีทัศน์ เป็นหลัก ซึ่งสามารถดู
ได้ผ่าน Smart device ต่างๆ เช่นเดียวกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

• มีกำรออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ ใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเรียน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดควำมเข้ำใจ

• มี close caption ช่วยให้ติดตามเนื้อหา หรือค้นหำเนื้อหำได้รวดเร็ว

• มีกำรทดสอบควำมรู้ และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับอัตโนมัติช่วยกำรประเมินควำมรู้ด้วยตนเอง





ข้อจ ากดั



Cognitive flexibility has been described as the mental ability to 
switch between thinking about two different concepts, and to 
think about multiple concepts simultaneously. Cognitive 
flexibility is usually described as one of the executive functions.
Two subcategories of cognitive flexibility are task switching and 
cognitive shifting, depending on whether the change happens 
unconsciously or consciously.

https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_functions
https://en.wikipedia.org/wiki/Task_switching_(psychology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_shifting




• Platform กลางใช้ร่วมกัน คุ้มค่าการลงทุน
• มาตรฐาน สื่อและการเรียนการสอน 

เทียบเคียงนานาชาติ
• แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย
• บูรณาการประวัติการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การ

เทียบโอนให้ได้วุฒิการศึกษา
• เชื่อมโยง ประสานสู่นานาชาติ

• Mass customization of course 
production

• Predict and personalize learning for 
individual learner

• Facilitated learning
• Recommendation…

การวิเคราะห์ข้อมูล ประวัติและพฤติกรรมการเรียนรู้


