
1. ข้ันตอนการสมัครสมาชิก
การเรียนบนระบบ Thai MOOC Academy จําเป็นจะตองมีบัญชีใชงานของ @thaimooc.ac.th ดังน้ันผู
เรียนจะตองสมัครสมาชิกโดยมีวิธีการดังตอไปน้ี

เตรียมบัตรประชาชน (จําเป็นตองใชขอมูลจากบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน)1. 

เขาไปที่เว็บไซต  https://academy.thaimooc.ac.th เพื่อเขาหนาตางระบบ Thai MOOC Academy2. 

คลิกเมนู เขาหองเรียน ที่อยูดานบนสุดขวามือ ระบบจะนําพาไปยังหนาตางเขาใชงานระบบ3. 

https://academy.thaimooc.ac.th/


ไปที่แถบ สมัครสมาชิก คลิกเมนู สมัครสมาชิกกับ Thai MOOC เพื่อทําการสมัครสมาชิก ระบบจะ
นําพาไปยังหนาตางตอไป

4. 

ในหนาตางสรางบัญชีผูใชงาน โปรดอานขอกําหนดและเงื่อนไขการใชงาน และกด ยอมรับเงื่อนไขการ
ใชงาน พรอมคลิกที่ป ุม ตอไป ที่อยูดานลางของหนาตาง

5. 



ในหนาตาง นโยบายความเป็นสวนตัว โปรดอานนโยบายคุมครองสวนบุคคล และกด ยอมรับนโยบาย
ความเป็นสวนตัว พรอมคลิกที่ป ุม ตอไป ที่อยูดานลางของหนาตาง

6. 

ในหนาตาง ยืนยันตัวตน ใหผูเรียนกรอกขอมูลยันยันตัวตนที่ไดจากบัตรประชาชนดังตอไปน้ี7. 

กรอก เลขบัตรประชาชน  13 หลัก
กรอก ชื่อ และ นามสกุล ภาษาไทย ตามบัตรประชาชน
กรอก ชื่อ และ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน (ระบบจะนําเอาชื่อและนามสกุล
ไปสรางเป็นอีเมลล name.sur@thaimooc.ac.th อัตโนมัติ)
กรอก วัน เดือน ปี เกิด ตามบัตรประชาชน
กรอกเลข รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน (cv)

่ ่



2. ข้ันตอนการเขาระบบ
การเรียนบนระบบ Thai MOOC Academy จําเป็นจะตองมีบัญชีใชงานของ @thaimooc.ac.th ดังน้ันผู
เรียนจะตองสมัครสมาชิกกอนที่จะเขาใชงานระบบ (คลิกที่น่ีเพื่อไปยังขั้นตอนการสมัครสมาชิก)

3. การลงทะเบียนเรียน
ในการลงทะเบยีนเรยีนวชิา Thai MOOC Academy ผูเรียนจําเป็นตองมีบัญชีใชงานของ 
@thaimooc.ac.th ดังน้ันผูเรียนจะตองสมัครสมาชิกกอนที่จะเขาใชงานระบบ (คลิกที่น่ีเพื่อไปยังขั้นตอน
การสมัครสมาชิก) จากใหใหทําการเขาระบบใหเรียบรอย (คลิกที่น่ีเพื่อไปยังขั้นตอนการเขาระบบ) จากน้ัน
สามารถทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

*** ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนผูเรียนสามารถคลิกที่ป ุม Setting จากน้ันคลิกที่เมนู Unenroll เพื่อ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนได

4. การเรียนวิชาออนไลน
ในการเรยีนวชิา Thai MOOC Academy ผูเรียนจําเป็นตองผานขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน กอน
จากน้ันผูเรียนตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลเสร็จแลวใหคลิกป ุม ยืนยันตัวตน เพื่อทําการสมัครสมาชิกกับ Thai 

MOOC

8. 

หากขั้นตอนกอนหนาน้ีผานระบบจะใหสรางรหัสผานสําหรับอีเมล (name.sur@thaimooc.ac.th) 

การใชงานระบบ Thai MOOC ทั้งหมดจะตองใชอีเมลดังกลาวในการใชงาน
9. 

เมื่อตั้งรหัสผานเสร็จแลวระบบจะแสดงขอมูลการใชงาน ผูเรียนสามารถ Download หรือ Save 
เก็บไวกันลืมในภายหลังได

10. 

เขาไปที่เว็บไซต  https://academy.thaimooc.ac.th เพื่อเขาหนาตางระบบ Thai MOOC Academy1. 

คลิกเมนู เขาหองเรียน ที่อยูดานบนสุดขวามือ ระบบจะนําพาไปยังหนาตางเขาใชงานระบบ2. 

ไปที่แถบ เขาระบบ คลิกเมนู Thai MOOC Google Authen เพื่อทําการเขาระบบดวยอีเมลแอคเคาท
ของ Thai MOOC

3. 

ระบบจะเชื่อมโยงกับ Google Authen โปรดใส อีเมลแอคเคาท Thai MOOC ที่ไดจากการขั้นตอน
สมัครสมาชิก

4. 

ใสรหัสผาน อีเมลแอคเคาท Thai MOOC ที่ไดตั้งจากขั้นตอนการสมัครสมาชิก5. 
เมื่อผานขั้นตอนน้ีระบบจะนําพาไปยังหนาตาง Dashboard โดยอัตโนมัติ6. 

เขาไปที่เว็บไซต  https://academy.thaimooc.ac.th เพื่อเขาหนาตางระบบ Thai MOOC Academy1. 

เลือกรายวิชาที่ตองการจะเรียนโดยคลิกที่ ชื่อ หรือ Banner รายวิชา2. 
อานรายละเอียดขอมูลพื้นฐานรายวิชา และรูปแบบการสอน การวัดผลเป็นตน เพื่อทําความเขาใจใน
รูปแบบการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่ไมเหมือนกันตามผูสอน

3. 

คลิกเมนู Go To Course ดานซายมือเพื่อเขาไปยังหนาตางการลงทะเบียน4. 

คลิกเมนู Enroll course เพื่อยืนยันการลงทะเบียน เมื่อยืยันเสร็จระบบจะนํานําพาไปยังหนาตาง 
Course

5. 

เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน6. 
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5. การเรียกดูคะแนนและผลการเรียนรู
ผเูรยีนสามารถเรยีกดคูะแนนและผลการเรยีนรรูะหวางเรยีนหรอืเมื่อประสบผลสําเรจ็ในการเรยีนไดที่เมน ู
Progress ซึง่จะแสดงผลการเรยีนของผเูรยีนทั้งหมดเป็นรอยละ ผเูรยีนสามารถเชค็การทําวดัผลระหวางเรยีน
และการทําแบบทดสอบทายบทเรยีนไดจาก รายการดานลาง 

6. การรองขอใบประกาศนียบัตร
เมื่อผเูรยีนมผีลการทดสอบผานในรายวชิาทลีงทะเบยีนสามารถรองขอใบประกาศนียบตัรได โดยคลกิที่เมน ู
Generate certificate จากหนาตาง Progress  จากน้ันใบประกาศนียบตัรจะถกูแสดงผลที่เมน ูใบรบัรองผล
การเรยีน (ผเูรยีนสามารถคลกิเมน ูใบรบัรองผลการเรยีน ไดจากเมนดูานบนขวามอื ไตรปู Profile) ใบ
ประกาศนียบตัรจะถกู ลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสโดยใชใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส จาก สํานักงานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (องคการมหาชน) ผเูรยีนสามารถตรวจสอบความถกูตองของใบประกาศนียบตัรไดที่ลิง้ คลิก๊ที่น่ีเพื่อเขา
สหูนาตางการตรวจสอบใบประกาศนียบตัร ผทูี่ปลอมแปลงใบประกาศนียบตัรถอืเป็นความผดิตามกฎระเบยีบ
การเรยีนรบูนระบบ Thai MOOC

ผูเรียนจะพบกับเมนูเน้ือหาหลัก (Section) และเน้ือหายอย (Subsection) จากเมนูดานซายมือ
สามารถใชเมนูดังกลาวไปยังบทเรียนที่ตองการได

1. 

ผูเรียนสามารถคลิกป ุม Next และป ุม Previous เพื่อไปขางหนาและยอนกลับในแตละหนาตาง
กิจกรรมการเรียนรูได

2. 

เมื่อผูเรียนเจอเน้ือหาที่เป็น วีดิโอ สามารถกดป ุม Play เพื่อเลนวีดิโอ และกดขามเน้ือหา หรือเรง
ความเร็วของการแสดงผลวีดิโอได (ผูเรียนตองดูวีดิโอจนจบระบบจึงจะบันทึกผลการเรียนรูใน 
Progress Bar)

3. 

ผูเรียนสามารถเลือกแสดงวีดิโอจาก Subtitle ที่ระบบแสดงใหดานซายมือได โดย Subtitle ที่ปรากฎ
จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนบนมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. 

ผูเรียนสามารถ Download Subtitle เก็บไวบนอุปกรณสําหรับอานในภายหลังได5. 
เมื่อผูเรียนพบเน้ือหาที่เป็น Text หรือ Image ผูเรียนตองอานและทําความเขาใจกับเน้ือหา  (ผูเรียน
ตองอานเน้ือหาจนจบระบบจึงจะบันทึกผลการเรียนรูใน Progress)

6. 

เมื่อผูเรียนพบเน้ือหาที่เป็น Discussion ใหผูเรียนทําตามสิ่งที่ผูสอนไดระบุไว เชน การเสวนา การ
แสดงความคิดเห็นเป็นตน (ผูเรียนตองทํากิจกรรมการเรียนรูตามที่ผูสอนระบุ ระบบจึงจะบันทึกผล
การเรียนรูใน Progress) นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถเขาไปที่กิจกรรมการเรียนรูที่เป็น Discussion 
โดยตรงจากเมนู Discussion Tab

7. 

เมื่อผูเรียนพบกิจกรรมวัดผลระหวางเรียน ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามระหวางเรียนซึ่งจะมีการเก็บ
คะแนนระหวางเรียนตามที่ผูสอนไดกําหนดไวในแตละรายวิชา

8. 

เมื่อผูเรียนพบกิจกรรมวัดผลทายบทเรียน ใหผูเรียนตอบแบบวัดผลทายบทเรียน (Thai MOOC ไม
แนะนําใหมีการทุจริตในการทําแบบทดสอบทายบทเรียน ดังน้ันการทุจริตในการเรียนถื่อวาเป็นความ
ผิด ตามขอกําหนดการเรียนบนระบบ Thai MOOC)

9. 

ในระหวางเรียนผูเรียนอาจจะพบกับกิจกรรมการเรียนรูอื่น ๆ ที่มิไดกลาวไวขางตน ใหผูเรียนทําตาม
สิ่งที่ผูสอนไดออกแบบไวตามกิจกรรมการเรียนรู

10. 


