แนวทางการดาเนิ นงาน & ข้อคาถาม
การพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

1. ระบบ Thai MOOC (https://thaimooc.org/, https://thaimooc.org/)
❶แจ้ง USERNAME (ตามที่ สป.อว. กาหนด ; KSU001-KSU1000) ในการลงทะเบียน
เข้าระบบ Thai MOOC แก่ผเู้ รียน
❷วาง Banner บนหน้า website
❸ชีแ้ จงการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผเู้ รียน
❹ติดตามและรายงานผลการเรียนตามกรอบระเวลา & แบบฟอร์มที่ สป.อว. กาหนด

❶ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเข้าเรียนในระบบ Thai MOOC
❷ตอบข้อซักถามผ่านทาง https://www.facebook.com/ThaiMOOC/
(เฉพาะทางเทคนิค)
Q:
A:

ขอรับ username ในการลงทะเบียนเข้าระบบได้จากที่ใด ?
ให้ อว. จ้างงานทุกประเภท (บัณฑิต/นักศึกษา/ประชาชน) ขอรับ User จากสถาบันอุดมศึกษา
ต้นสังกัด เพือ่ ดาเนินการลงทะเบียนในระบบ

Q:
A:

ไม่ใช้ Username ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด...ได้หรือไม่ ?
(1) สาหรับผูล้ งทะเบียน (register) ครัง้ แรก …ให้ใช้ username ตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษากาหนด
เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
(2) สาหรับผูท้ เ่ี คยลงทะเบียนในระบบและมี username แล้ว...ให้ใช้ e-mail และ username เดิมในการ sign
in เข้าระบบ & แจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (ชื่อ-สกุล & e-mail & username & Certification ID no) ให้
สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลต่อไป

Q:
A:

ผู้เรียนใส่ e-mail ผิด...สามารถแก้ไขได้อย่างไร ?
ลงทะเบียนด้วย e-mail และ username ใหม่ & แจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (ชื่อ-สกุล & e-mail &
Username & Certification ID no) ให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลต่อไป

-2Q:
A:

พยายามลงทะเบียนแล้ว..แต่ไม่มี e-mail ยืนยันกลับมายังผู้เรียน..ลองเปลี่ยน e-mail และ username
แล้ว ..แต่ยงั ไม่สามารถเข้าระบบได้
อาจเกิดจากผูเ้ รียนสอบไม่ผ่านในรายวิชาทีเ่ รียน..และได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดิมด้วย
e-mail และ username ใหม่…ทาให้ระบบตรวจพบข้อมูลเดิม (สอบไม่ผ่าน)
ให้แก้ไขโดยแจ้งชื่อ-สกุล & e-mail & username ไปยัง https://www.facebook.com/ThaiMOOC/ เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่ reset ข้อมูลเดิมของผูเ้ รียน (ใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน)

Q:
A:

สมัครเข้าไปในระบบแล้ว แต่ระบบแจ้งว่ามีชื่อผู้ใช้แล้ว
Thai MOOC ได้นาเข้าข้อมูลให้ อว. จ้างงาน แล้ว (ตามรายชื่อทีไ่ ด้รบั แจ้งจากสถาบันอุดมศึกษา)
โปรดติดต่อขอรับ username & password จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
หมายเหตุ : รายชื่อ อว. จ้างงาน ทีร่ ะบบได้นาเข้าข้อมูล (บางส่วน) ได้แก่ มรภ. อุดรธานี,
มทร. อีสาน, มรภ. ยะลา,มรภ. พิบูลสงคราม,ม.กาฬสินธุ,์ ม.มหาสารคาม,ม.แม่ฟ้าหลวง
มรภ.เชียงราย,มรภ. เพชรบูรณ์,มรภ.อุตรดิตถ์,มรภ.วไลยอลงกรณ์,ม.ธรรมศาสตร์,
มรภ.อุบลราชธานี,นิดา้ และ มรภ. กาแพงเพชร

Q:
A:

ไม่เรียนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดได้หรือไม่ ?
สามารถเรียนนอกกรอบเวลาได้...แต่ให้ผเู้ รียนแจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแก่สถาบันอุดมศึกษา..เพือ่ ติดตาม
และประเมินผลต่อไป

Q:

สถาบันอุดมศึกษา..สามารถส่งข้อมูล อว. จ้างงาน ให้ Thai Mooc นาเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(username & password) ได้หรือไม่ ?
เนื่องจาก มี e-mail ของ อว. จ้างงานไม่ถูกต้องจานวนมาก ทาให้ระบบไม่สามารถนาเข้า
ข้อมูลให้ได้ ...จึงได้แก้ไขด้วยการให้ผเู้ รียนดาเนินการลงทะเบียนด้วย username ทีก่ าหนด
(เช่น KSU0001) และแจ้งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดทราบ

A:

Q:
A:

ข้อกาหนดในการเข้าเรียนแต่ละรายวิ ชา ?
อว. จ้างงานทุกคน ต้องได้รบั การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ Digital Literacy, English
Competency, Social Literacy และ Financial Literacy โดยมีชวโมงการเข้
ั่
าเรียน
ไม่น้อยกว่า 20 ชัวใมง/ด้
่
าน ผ่าน e-Learning ที่ สป.อว. จัดหาให้ หรือ อาจพิจารณาใช้หลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ยกเว้น ด้าน Financial Literacy ทีก่ าหนดให้เรียนผ่าน
SET e-Learning เท่านัน้

Q:
A:

ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิ ชาตามที่ต้องการได้หรือไม่ ?
ผูเ้ รียนในทัง้ 3 ประเภท (บัณฑิต/นักศึกษา/ประชาชน) สามารถเลือกเรียนหลักสูตรทีต่ นเองสนใจ &
ในทุกระดับ (ระดับพืน้ ฐาน&ระดับกลาง&ระดับสูง)

-32. ระบบ SET e-Learning (https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html)
❶จัดส่งข้อมูลผูเ้ รียนให้ สป.อว.
❷วาง Banner บนหน้า website
❸ชีแ้ จงการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
❹ติดตามและรายงานผลการเรียนตามกรอบระยะเวลา & แบบฟอร์มที่ สป.อว. กาหนด
❶ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนาเข้าข้อมูลผูเ้ รียนสูร่ ะบบ SET e-Learning
❷จัดส่งผลการเรียนให้ สป.อว. ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด

Q : หากเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเรียนกี่หลักสูตร อะไรบ้าง แล้วจะเข้าเรียนได้ที่ไหน ?
A : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องเรียน SET e-Learning ให้ครบ 20 ชัวโมง
่ ใน 19 หลักสูตร :
No.
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการวางแผนการเงิ น (ที่กาหนด)
1
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2
ชีวติ ดี เริม่ ต้นทีก่ ารวางแผน
3
คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวติ มันคง
่
4 เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน
5 วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต
6
วางแผนลดหนี้มอี อมสาหรับบัณฑิตยุคใหม่
หลักสูตรพื้นฐานการลงทุน (ที่กาหนด)
7
หมดหนี้มอี อม
8
วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน
9
ครบเครื่องเรื่องลงทุน
10 วางแผนลงทุนสม่าเสมอด้วยหุน้ และกองทุน
11 ห้องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series
หลักสูตรการเป็ นผู้ประกอบการ (ที่กาหนด)
12 Entrepreneurial Mindset
13 Design Thinking
14 Innovation Mindset
15 Startup Business
16 Lean Startup
17 Lean Canvas
18 Digital Marketing
19 Pitching Technique

จานวน ชม.
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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Link : https://u2tambon.com/course
หรือ

https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html

Q : ขัน้ ตอนในการเข้าเรียนเป็ นอย่างไร ?
A : ขัน้ ตอนในการเข้าเรียนมี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1: สมัครเป็ นสมาชิก SET ก่อนที่ https://member.set.or.th/set-member/#/registration/profile-registration
(สามารถศึกษาวิธกี ารสมัครจาก VDO บน website) เมื่อสมัครเสร็จจะได้รบั OTP ให้ยนื ยันตัวตน เพียงเท่านี้กส็ มัครเสร็จ

ขัน้ ตอนที่ 2 : เลือกเรียนหลักสูตรทีส่ นใจจาก 19 หลักสูตรทีก่ าหนด โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทีก่ าหนดให้ครบ 20 ชัวโมง
่
จากทีน่ ่ี https://u2tambon.com/course หรือทีน่ ่ี https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
ขัน้ ตอนที่ 3 : ทาการเข้าเรียนด้วยการใส่ Username และ Password

ขัน้ ตอนที่ 4: ทาแบบทดสอบ และจัดพิมพ์วุฒบิ ตั ร
Q : หากทาการสมัครแล้ว ใส่ e-Mail ผิดต้องการแก้ไขจะทาอย่างไร ?
A : ผูเ้ รียนสามารถดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. Log in ที่ www.set.or.th
2. ไปที่ มุมสมาชิก > ข้อมูลส่วนบุคล > เปลีย่ นอีเมล์ (ชื่อผูใ้ ช้งาน)
3. หากไม่สามารถดาเนินการได้ โปรดติดต่อ S-E-T Call Center 0-2009-9999 ในวันและเวลาทาการ
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Q : หากทาลืม Password จะทาอย่างไร ?
A : ผูเ้ รียนสามารถดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. ไปที่ www.set.or.th > ลืมรหัสผ่าน
2. หรือไปที่ https://member.set.or.th/set-member/#/forgot-password?system=SET&language=th
3. ใส่เลขทีบ่ ตั รประชาชน หรือ อีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กดยืนยัน โดยระบบจะส่ง OTP ไปให้ท่านทาง SMS

4. กรอกรหัส OTP ทีไ่ ด้รบั กดยืนยัน หลังจากนัน้ ระบบจะให้ท่านตัง้ รหัสผ่านใหม่ (ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด) กด
ยืนยัน

-6Q : การแสดงหลักฐานเพื่อแจ้งต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
A : หากผูเ้ รียนทาแบบทดสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาเนินการพิมพ์วุฒบิ ตั ร ได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. Log in ที่ www.set.or.th
2. ไปที่ มุมสมาชิก > ประวัตกิ ารอบรม/การทดสอบ > กดพิมพ์วุฒบิ ตั ร

แต่หากผูเ้ รียนยังทาแบบทดสอบไม่ผ่าน ให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดรายงานผลให้ สป.อว. ทราบ
Q : ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนด้วย e-mail อื่น (นอกเหนื อจากที่แจ้งสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และ สป.อว.) ได้
หรือไม่ ?
A : สามารถทาได้ แต่ให้ผเู้ รียนแจ้งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพือ่ รวบรวมส่ง สป.อว.
เนื่องจากระบบ SET e-Learning จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของผูเ้ รียนได้

