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 การสมัครใช้งาน Thai MOOC 

 การสมัครใช้งานด้วยอีเมล 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบแสดงหน้าแรก ผู้ใช้คลิก ‘ลงทะเบยีน’ 
 

  

2) ระบบแสดงหน้า Log in  ผู้ใช้คลิก ‘สมัครสมาชิก’ (Register) 
 

  

3) ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเพือ่สมัครใช้งาน ผู้ใช้กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนและคลิก ‘สมัครสมาชิก’ (Register) 
ระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตน 
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หัวข้อการกรอกข้อมูลประกอบไปด้วย 

 ช่ือจริง (First name): ระบุช่ือจริง 

 นามสกุล (Last name): ระบุนามสกุล 

 เพศ (Gender): ระบุเพศ 

 วันเดือนปีเกิด (Date of Birth): ระบุวันเดือนปีเกิด 

 ระดับการศึกษา (Level of Education): ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ 

 หน่วยงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่น ๆ (Organization/School/University/Institution/Other): 
ระบุช่ือหน่วยงานท่ีผู้ใช้ทำงานหรือกำลังศึกษาอยู่ 

 อีเมล (Email): ระบุอีเมล โดยจะต้องเป็นอีเมลทีไ่ม่ซ้ำกับอีเมลที่มีอยู่แล้วในระบบ 

 ช่ือบัญชผีู้ใช้ (Username): ระบุช่ือบัญช ีโดยชื่อที่ระบุกำหนดต้องไม่ซ้ำกับช่ือบัญชผีู้ใช้อื่นในระบบ 

 รหัสผ่าน (Password): ระบุรหัสผ่าน 

 ประเทศ (Country): ระบุประเทศที่อยู่อาศัย 
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4) ผู้ใช้คลิกลิงค์ในอีเมลยืนยันตัวตน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและแสดงหน้าจอ Thai MOOC ใหผู้้ใช้เข้าใช้งาน 
 

 
 

 การสมัครใช้งานด้วยบัญชี Social Media หรือบัญชีอ่ืน ๆ 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ผู้ใช้คลิกปุ่ม ‘ลงทะเบียน’  
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2) ระบบแสดงหน้า Log in ผู้ใช้คลิกเลือกประเภทบัญชีท่ีต้องการใช้สมคัรใช้งาน โดยประเภทบัญชีท่ีใช้งานได้ประกอบ
ไปด้วย Google, Microsoft, Facebook และ Line ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการสมัครด้วยบญัชี Facebook ให้
คลิกท่ีปุ่ม ‘Facebook’  

 

 
 

3) ระบบแสดงหน้าจอใหผู้้ใช้กรอกขอ้มูลบัญชี Facebook แล้วคลิกท่ี ‘Log In’ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันท ี
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 การลงช่ือเข้าสู่ระบบ  

 ลงช่ือเข้าใช้งานด้วยบัญชี Thai MOOC 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบแสดงหน้าแรก ผู้ใช้คลิก ‘เข้าสู่ระบบ’ 
  

  

2) ระบบแสดงหน้า Login ผู้ใช้กรอกช่ือบัญชผีู้ใช้ (Username) หรืออีเมล (Email) และรหสัผ่าน (Password) ที่เคย
ลงทะเบียนในระบบ Thai MOOC  
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3) คลิกปุ่ม ‘ลงช่ือเข้าใช้งาน’ (Log In) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได ้  
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 ลงช่ือเข้าใช้งานด้วยบัญชีหน่วยงาน 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบแสดงหน้าแรก ผู้ใช้คลิก ‘เข้าสู่ระบบ’ 
  

  

2) ระบบแสดงหน้า Log in ใหผู้้ใช้กรอกอีเมลบัญชีหน่วยงานและคลิกปุม่   
  

 
 

หมายเหตุ บัญชีหน่วยงานท่ี Login เข้าใช้งานได้ ต้องสังกัดหน่วยงานในเครือข่ายกับระบบ Thai MOOC เท่านั้น 
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3) ระบบแสดงหน้า Log in ทีร่ะบบหน่วยงาน ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานและคลิกปุม่ ‘ลงช่ือเข้าใช้งาน’ ผู้ใช้
สามารถเข้าใช้งานระบบ Thai MOOC ด้วยบัญชีหน่วยงานได ้

 
 

 

 
 

 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ผู้ใช้ลงช่ือเข้าใช้งานและคลิกท่ี  เลือก ‘บัญช’ี 
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2) ระบบแสดงหน้าแก้ไขบญัชี ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องการและคลิกปุ่ม ‘บันทึก’ (Save) 
 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบไปด้วย  

 อีเมล (Email): ระบุอีเมล โดยจะต้องเป็นอีเมลที่ไม่ซ้ำกับอีเมลที่มีอยู่แล้วในระบบ 

 ช่ือจริง (First name): ระบุช่ือจริง 

 นามสกุล (Last name): ระบุนามสกุล 

 เพศ (Gender): ระบุเพศ 

 วันเดือนปีเกิด (Date of Birth): ระบุวันเดือนปีเกิด 

 หน่วยงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่น ๆ (Organization/School/University/Institution/Other): 
ระบุช่ือหน่วยงานท่ีผู้ใช้ทำงานหรือกำลังศึกษาอยู่ 

 ระดับการศึกษา (Level of Education): ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ 

 ประเทศ (Country): ระบุประเทศที่อยู่อาศัย 



คู่มือการใช้งานระบบ Thai MOOC Login สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC)                          12 
 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 การเชื่อมโยงบัญชใีนระบบ Thai MOOC กับบัญชี Social Media  

ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานและรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในที่เดียว สามารถเชื่อมโยงบัญชีในระบบด้วยบัญชี 
Google, Microsoft, Facebook, Line และ Google/Microsoft Enterprise (บัญชีหน่วยงาน) เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานด้วยบัญชี
ใด ๆ ที่ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบจะแสดงบัญชีท่ีใช้งานหลักในระบบ Thai MOOC  

 การเชื่อมโยงกับบัญชี Social Media 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ระบบแสดงหน้าหลัก ผู้ใช้ลงช่ือเข้าใช้งานและคลิกท่ี  เลือก ‘บัญช’ี 
 

 
 

2) ระบบแสดงหน้าแก้ไขบญัชี คลิกเมนู ‘การเช่ือมโยงบัญชีผู้ใช้’ (Federated Identity)  
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3) ระบบแสดงหน้าการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ (Federated Identity) คลิกเพิ่มบัญชีที่ต้องการเช่ือมโยง โดยมปีระเภทบัญชี
ให้เลือกดังนี้ Google, Microsoft, Facebook และ Line  ตัวอยา่งเช่น ผู้ใช้ต้องการเช่ือมโยงบัญชี Thai MOOC 
กับบัญชี Facebook ใหผู้้ใช้คลิกท่ีปุ่ม ‘เพิ่ม’ ที่หัวข้อ Facebook 

 

   

4) ระบบแสดงหน้า Login บัญชี Facebook ผู้ใช้กรอกช่ือบัญชี Facebook ทีต่้องการเชื่อมโยงและคลิก ที่ ‘Log In’  
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5) เมื่อดำเนินการเชื่อมโยงบัญชีสำเรจ็ ระบบแสดงช่ือบัญชี Facebook ที่ผู้ใช้เลือกเชื่อมโยง ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งาน
ได้ทั้งบัญชีในระบบ Thai MOOC หรือจะเข้าใช้งานโดยใช้บัญชี Facebook ก็ได้เช่นเดียวกัน 

 

 
 

 การยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Social Media จากบัญชี Thai MOOC 

1) พิมพ์ (URL) lms.thaimooc.org ระบบแสดงหน้าหลัก ผู้ใช้ลงช่ือเข้าใช้งานและคลิกท่ี  เลือก ‘บัญช’ี 
 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ Thai MOOC Login สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC)                          15 
 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

2) ระบบแสดงหน้าแก้ไขบญัชี คลิก ‘การเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้’ (Federated Identity) 
 

 
 

3) ระบบแสดงหน้าการเชื่อมโยงบัญชี ซึ่งแสดงบัญชี Social Media ทีผู่ใ้ช้เชื่อมโยงกับบัญชี Thai MOOC ไว้ ผู้ใช้คลิก
ทีปุ่่ม ‘ลบ’ เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยง 

 

  
 


