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ประเด็นนําเสนอ

• MOOC คือ อะไร 

• MOOC ไดรับความนิยมทั่วโลก

• Thai MOOC – แพลตฟอรม MOOC ของประเทศไทย

• MOOC กับการเรียนการสอน RDU

• สรางรายวิชา MOOC ไดอยางไร







เนื้อหาสั้น จบเปนเรื่องๆ รายวิชาเต็ม รายวิชาเต็ม รายวิชาสั้น จบเปนเรื่องๆ

สื่อวิดีทัศนทั้งหมด ตัวอักษร ภาพ หลากหลาย สื่อวิดีทัศนเปนหลัก มีสื่ออื่น

เนื้อหาหลากหลาย เนื้อหาจากมหาวิทยาลัย เนื้อหาจากมหาวิทยาลัย เนื้อหาจากมหาวิทยาลัย / 

Expert

เรียนดวยตนเอง เรียนดวยตนเอง มี

แบบฝกหัด/ขอสอบ

พรอมเฉย

เรียนกับอาจารย มี

แบบฝกหัด/ขอสอบ 

พรอมเฉลย

เรียนกับอาจารย มี

แบบฝกหัด/ขอสอบ 

พรอมเฉลย
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ทําไม MOOC ถึงไดรับความนิยมมาก
• คุณภาพของเน้ือหา จากสถาบันการศึกษาช้ันนํา

• เรียนฟรี ทุกคนเรียนไดและไมมีคาลงทะเบียน
(อาจจะเก็บคาธรรมเนียมจากบริการเสริม)

• ระยะเวลาเรียนสั้น จบเปนเรื่องๆ

• ความรูหลากหลาย นาสนใจ อยูในกระแส

• เขาถึงงายผานออนไลน มือถือ 

• ใชสื่อหลักท่ีเรียนรูงายคือ วิดีทัศน

• มีการออกแบบตามหลักการเรียนรู (มีปฏิสัมพันธ มีขอมูลปอนกลับ 
มีอาจารยและมีเพื่อน)
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● เรียนไดฟรี ไมมีเงื่อนไข (อาจจะเก็บคาธรรมเนียมตามบริการเสรมิ)

● เนื้อหานาสนใจ (วิเคราะหความตองการผูเรยีน) 
● เนื้อหาคุณภาพสงู จากสถาบันการศึกษาชัน้นาํ
● ระยะเวลาเรียนสั้น จบเปนเรื่องๆ (4-6 สัปดาห)
● ใชสื่อที่เรียนรูงายคือ วีดิทัศน เปนสื่อหลัก (ออกแบบใหเรียนรูไดงาย)
● เนน Outcome-based learning เรียนแลวเอาความรูไปใชงานได
● มีการออกแบบตามหลักการเรียนรู (มีปฏิสัมพันธ มีขอมูลปอนกลับ มีอาจารยและมีเพื่อน)

● เขากับวิถีชิวิตปจจุบัน learn at any place / any time (ผาน Smart device)
● เรียนตอเนื่อง เก็บผลการเรียนรู เทียบโอนสูประกาศนยีบัตรและวุฒิการศึกษาได

ทําไม MOOC ไดรับความนิยม...



Length of MOOC video content

9
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More Interaction in MOOCs Course





ท่ีมา https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2018/

https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2018/


ท่ีมา https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2018/

https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2018/






MOOCs learning pathway

Audit (course)

Verified certificate (course)

Credentials (Series of courses)

College credit (transfer to 

Degree programs

ท่ีมา https://www.classcentral.com/report/six-tiers-mooc-monetization/

https://www.classcentral.com/report/six-tiers-mooc-monetization/




What are drugs and why are they controlled? What 
are the benefits and harms of taking drugs? How 
public health policies can address drug use? Learn the 
answers to these questions and more in the free 
online course 'Drugs, drug use, drug policy and 
health'.

https://www.coursera.org/learn/drugs


By the end of the course you will have: 
- a strong understanding of the major health 

issues related to drug use and drug policy; 
- a clear vision of why drug policy is debated 

today; 
- and, if you so wish, you will be equipped to 

engage in the drug policy reform movement 
at your local or regional level.

https://www.coursera.org/learn/drugs


https://www.coursera.org/specializations/patient-safety

https://www.coursera.org/specializations/patient-safety


45 MOOC-Based Master’s Degrees Worldwide

ท่ีมา https://iblnews.org/2019/01/26/mooc-based-degrees-online-master/

https://iblnews.org/2019/01/26/mooc-based-degrees-online-master/


https://www.class-central.com/pricing-charts/mooc-based-degrees



MOOCs-based VS Traditional online degree

• MOOC-Based Degrees Can Be Less Expensive
• MOOC-Based Degrees Are More Flexible
• MOOC-based Degrees can be Stackable
• Many Courses Are Free to Audit
• The Application Process Can Be More Relaxed

https://www.classcentral.com/pricing-charts/mooc-based-degrees

https://www.classcentral.com/pricing-charts/mooc-based-degrees


ดิจิทลัแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติระดับชาติ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม



Thai MOOC = ตลาดความรู้ สู่โอกาสงานและคุณวุฒิอุดมศึกษา



Thai MOOC สถิติการเรียนการสอน



9 หมวดหมูรายวิชา
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4,530

2,192
1,571

Explorative English
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Basic Photography



Thai-MOOC

Subject A2

Subject A1

Subject C1

Subject B

Subject D

Subject C2
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Resources
for learning

ICT 
Infrastructure

Student 
Administration

Supporting
services

Quality Assurance/ Courses/ Program Accreditation

Thailand Massive Open Online Course
Conceptual model

•ประชาชนเรียน

ตามอัธยาสัย

•บคุลากรในแต่

ละสายอาชีพ 

ครู อาจารย์

เรียนพฒันาการ

สอน การ

ทํางาน

เรียนจบ

ได้ความรู้

นิสิต นกัศกึษา

เรียนวิชาเลือก

ถ่ายโอนหน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษา

“ตนสังกัด”

เรียนศกึษาต่อเน่ือง

สะสมหน่วยกติ

เข้าสู่ 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ
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MOOC กับ การเรียนการสอน RDU

รายวิชา MOOCS สําหรับ

บุคลากรสุขภาพ

รายวิชา MOOCS สําหรับ

อาจารยผูสอน RDU

นิสิต นักศึกษาสายสุขภาพ

บุคลากรสุขภาพ

ใชประกอบการสอน



การวิเคราะหและออกแบบบทเรียน
1. ประมวลรายวิชา
2. โครงสรางบทเรียน
3. แผนการจัดการเรียนรู

การพัฒนารายวิชา

1. เนื้อหาบทเรียน

2. สื่อการเรียนรู เชน ภาพ , VDO , 

PowerPoint , Link ที่ เกี่ยวของ

3. กิจกรรมการเรียนรู / ขอสอบ

การบริหารจัดการรายวิชาผานระบบ Thai MOOC

1. การวางโครงสรางบทเรียน การใสเนื้อหาและสราง
กิจกรรมการเรียนรู
2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู

การเปดเรียน

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผานระบบ Thai MOOC
2. สรุปผลการเรียนรู

ข้ันตอนการพัฒนารายวิชา





https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU-MOOC+stou010+2017_T2/about
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU-MOOC+stou011+2017_T2/about
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl001+2017_T2/about
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:MU-MOOC+mu012+2017_T2/about
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:CU-MOOC+cu006+2017_T2/about
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:CU-MOOC+cu006+2017_T2/about


bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Easy English for Everyday Life)

cu002 นวัตกรรมการสรางสรรคบานยั่งยืน 
(The innovation of sustainable home)

su007 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

https://youtu.be/SchdS1O1dV4
https://youtu.be/2JoupVT-H58?t=59s


kmutt010 การถายภาพทางอากาศยาน

โดยอากาศยานไรคนขับ (โดรน)

eau001 อาเซียนศึกษา 

ASEAN Studies

stou005 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data

https://youtu.be/MqRaPbTWORY
https://youtu.be/lctQqWmhEtU?t=2m17s
https://youtu.be/xaTLQWdBQd0


uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy of Sufficiency Economy

stou010 การดูแลผูสูงอายุ...เพื่อปองกัน

ภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม

uru001 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข

https://youtu.be/RZZ2Y0L9FfM


uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy of Sufficiency Economy

stou011 การสรางวินัยในตนเอง...

สําหรับเด็กปฐมวัย

kmitl001 การถายภาพเบื้องตน 

Basic Photography

https://youtu.be/aaBhO5jS9Xc?t=5s
https://youtu.be/-pMop2OYqTs
https://youtu.be/tUMSfa0m4Qw


stou010 การดูแลผูสูงอายุ...เพื่อปองกัน

ภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม

mu012 EMS สายดวนฉุกเฉิน

mu011 กูชีพกูใจ...ใครๆ ก็ทําได

https://youtu.be/QMUqa4P5luQ?t=1m44s
https://youtu.be/bTcK-OOUyzg?t=5m33s
https://youtu.be/udLdvXtXi6c?t=41s




13 สัญญาณการเปล่ียนแปลงสูการเรียนรูแหงอนาคต

ท่ีมา

https://www.facebook.com/search/top/?q=CU%202040%20Masterplan%2013
&epa=SEARCH_BOX

CU 2040 Masterplan: ผงัแม่บทจุฬาฯ ศตวรรษท่ี 2 
“ปรับ-เปล่ียน-เปิด” เพื่อทุกคน

https://www.facebook.com/search/top/?q=CU%202040%20Masterplan%2013&epa=SEARCH_BOX
Presenter
Presentation Notes
8 การเรียนรู้ตลอดทั้งปี
9 พื้นที่การเรียนรู้ในอนาคต
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