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            บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน  

                                             เร่ืองขยะทางทะเล  
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่ัวไปของหลกัสูตร 
 

บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนเร่ืองขยะทางทะเล หลกัสูตรเส้นทางสู่การเป็นผูน้ า 
 
 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

หลงัจากส าเร็จหลกัสูตรจะสามารถ: 
 

– ระบุความสัมพนัธ์ระหว่างขยะทางทะเลกบัสังคม และเขา้ใจถึงปัญหาขยะทางทะเล 
– ใชก้รอบแนวคิด DPSIR (แรงผลกัดนั – ภาวะกดดนั – สภาวะ – ผลกระทบ - การตอบสนอง) 

เพื่ออธิบายลกัษณะของปัญหาขยะทางทะเล และเพื่อแสดงว่ากลยุทธ์ และการแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีแตกต่างกนั 
สามารถน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร 

– ระบุว่าผูท่ี้มีภูมิหลงัแตกต่างกนั สามารถมีบทบาท (ในการน า) เพื่อแก้ปัญหาขยะทางทะเลไดอ้ย่างไร 
– เสนอกลยุทธ์ท่ีมีแรงจูงใจท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาขยะทางทะเลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือขยะทอ้งถ่ิน 

โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนร่วม ความรู้ท่ีมีและการก ากบัดูแล บริบททางเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและภูมิศาสตร์
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กลุ่มเป้าหมายและเส้นทาง 

หลกัสูตร เส้นทางสู่การเป็นผูน้ า ใชเ้วลาเรียน 2 สัปดาห์โดยแต่ละคร้ังมีภาระงานประมาณ 5 ชัว่โมง 
บทเรียนดงักล่าวน าเสนอภาพรวมทัว่ไปของขยะทางทะเล 
ให้ความรู้ท่ีจ าเป็นในเชิงลึกและทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อน าไปสู่สังคมปราศจากขยะทางทะเล 
บทเรียนน้ีน าเสนอตวัอย่างแรงบนัดาลใจขององคก์รและผูค้นท่ีภูมิหลงัแตกต่างกนั 
ซ่ึงรับผิดชอบและมีบทบาทเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาขยะทางทะเล เช่น ผูก้  าหนดนโยบาย นกัวิจยั ศิลปิน หรือ ผูบ้ริหารของบริษทัขนาดใหญ่ 

 

 
 

 
 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน 
 

การท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียน บทเรียน MOOC น้ี จะตอ้งประกอบไปดว้ย: 
– มีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต 
– เวลา: การเรียนในบทเรียน MOOC ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และเน้ือหาของหลกัสูตรเส้นทางสู่การเป็นผูน้  าใชเ้วลา 2 

สัปดาห์ และแบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตรใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง 
– หลกัสูตรน้ีเทียบเท่ากบัการเรียนในระดบัปริญญาตรี หมายความว่า จะตอ้งมีความรู้ทัว่ไป เช่น ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา เคมีฟิสิกส์ 

เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเหมาะส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมปลายแลว้  
– มีแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
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โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตรแสดงในภาพท่ี 1 โดยบทเรียน MOOC น้ีประกอบดว้ยโครงสร้างหลกั 2 ประการ คือ  
1. ท าความรู้จกักบัขยะทางทะเลซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีลกัษณะและการวิเคราะห์ปัญหาขยะทางทะเล  
2. การแก้ปัญหาขยะทางทะเลซ่ึงเน้นท่ีมาตรการและกลยุทธ์ในการจดัการขยะทางทะเล  

 
– บทท่ี 1 แนะน าคุณสู่โลกของขยะทางทะเล 

– บทท่ี 2 น าเสนอภาพรวมของกลยุทธ์และมาตรการเพื่อป้องกนัและลดปริมาณขยะทางทะเล 
 

 

 
 บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน เร่ืองขยะทางทะเล  

แนะน าคุณสู่โลกของขยะทางทะเล การแกปั้ญหาขยะทางทะเล 

 
หลักสูตร 

เส้นทางสู่การเป็น
ผู้น า 

 
 
 

1. บทน า 

 
 
 

2. มาตรการและกลยุทธ์ 

 
แบบฝึกหัดท้าย 

หลักสูตรของเส้นทาง
สู่การเป็นผู้น า 

 
ภาพท่ี 1 บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) เร่ืองขยะทางทะเล 
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แต่ละบทเรียนจะประกอบไปดว้ย 2 หน่วย 
ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง 
และแต่ละหน่วยจะประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลาย ๆ แบบ 
เช่น ดูวีดิทศัน์ อ่านบทความ และการท าแบบฝึกหัด (ภาพท่ี 2) 

 
   บทเรียน 1 

หน่วยท่ี 1.1 
(2 ชัว่โมง) 

หน่วยท่ี 1.2 
(2 ชัว่โมง) 

ภาระงานท่ี 1.1.1 ภาระงานท่ี 1.2.1 

ภาระงานท่ี 1.1.2 ภาระงานท่ี 1.2.2 

ภาระงานท่ี 1.1.3 ภาระงานท่ี 1.2.3 

ภาระงานท่ี ... ภาระงานท่ี ... 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างของบทเรียน 
 

จ านวนชัว่โมงเรียน 

หลกัสูตรเส้นทางสู่การเป็นผูน้ ามีจ านวนชัว่โมงเรียนโดยรวม
ประมาณ 14 ชัว่โมง แบ่งเป็น ศึกษาบทท่ี 1 ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง 
ศึกษาบทท่ี 2 ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง และการท าแบบฝึกหัดทา้ย 
หลกัสูตรใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 
 
โปรดทราบว่า 
จ านวนชัว่โมงเรียนเป็นการประมาณเวลาขั้นต ่า 
และไม่รวมกิจกรรมการเรียน รู้เพิ่มเติม 
ปริมาณการศึกษาอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัพื้นฐานส่วน 
บุคคล ทกัษะการเรียนรู้ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นคอมพิวเตอร์ ทกัษะภาษาองักฤษ 
และระยะเวลาท่ีคุณใชใ้นการ ท าแบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตร 

 
แบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตร 

หลกัสูตรเส้นทางสู่ความเป็นผูน้ าจะปิดทา้ยดว้ยแบบฝึกหัด 
ทา้ยหลกัสูตร 

 
 

แบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตรของเส้นทางสู่การเป็นผูน้ า 
เป็นแบบฝึกหัดเด่ียวโดยใชเ้วลา ประมาณ 4 ชัว่โมง 
ผูเ้รียนจะเลือกปัญหาขยะทางทะเลท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ
ส่วนตวั และวิเคราะห์ปัญหาโดยใชก้รอบแนวคิด DPSIR 
อีกทั้งระบุและประเมินกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา 
และระบุบทบาทของตนในฐานะผูน้ า 

 
ใบรับรองการมีเขา้ร่วม 

ผูเ้รียนท่ีท าภาระงานทั้งหมดรวมถึงแบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตร 
เสร็จสมบูรณ์จะไดรั้บประกาศนียบตัรการเขา้ร่วมหลกัสูตร 
ภายใน 4 สัปดาห์หลงัจากท่ีส่งแบบฝึกหัดทา้ยหลกัสูตร 
 
การลงทะเบียน และส่ือการเรียน 

ในระหว่างหลกัสูตรน้ีเราจะใชแ้พลตฟอร์ม EdCast 
เม่ือคุณลงทะเบียนบทเรียน MOOC ท่ี https://www.ou.nl/en/-
/unenvironment-mooc-marine-litter 
คุณจะพบส่ือการเรียนรู้ทั้งหมด เช่น วีดิทศัน์ เอกสาร 
งานน าเสนอ และแบบฝึกหัด 
นอกจากน้ียงัมีกลุ่มสนทนาและส่วนของงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่ือการเรียนรู้ทั้งหมดจะถูกจดัเรียงอยูใ่นส่วนภาระงานในการ 
เร่ิมตน้ หลกัสูตรจะเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาภาระงานท่ี 1.1.1 
หลงัจากเสร็จส้ินแลว้ให้เร่ิมภาระงานต่อไปและคุณจะไดรั้บ 
การช้ีแนะตลอดทั้งหลกัสูตร 
 
หมายเหตุส าคญัทา้ยสุด 

เราแนะน าให้คุณท าแบบฝึกหัดทั้งหมดแต่แบบฝึกหัดนั้นจะไม่
มีการให้คะแนน 
 
เราไดท้ าเคร่ืองหมายอย่างชดัเจนว่าเน้ือหาไหนท่ีตอ้งอ่านส่วน 
เน้ือหาอ่ืน ๆ จะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น 
“เน้ือหาพิเศษท่ีแนะน าเป็นอย่างยิ่ง” 
และมีการเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีส าคญัให้กบัคุณ

http://www.ou.nl/en/-/unenvironment-mooc-marine-litter
http://www.ou.nl/en/-/unenvironment-mooc-marine-litter
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หลาย ๆ คนตั้งค าถามวา่ 
ในฐานะคน ๆ หน่ึง เราจะสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 

แต่ประวติัศาสตร์ท าใหเ้ราเห็นวา่ ส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีเลวร้ายนั้น          
     เกิดข้ึนเพราะเราลงมือท าหรือไม่ท าแค่นั้นเอง 

 
Sylvia Earle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ & สอบถาม 
 

กรุณาโพสต์ค าถามของคุณในกลุ่มสนทนาของเวบ็ไซต์หลกัสูตร กลุ่มสนทนาต่าง ๆ จะถูกแยกไวด้งัน้ี: 
(1) การอภิปรายปัญหาขยะทางทะเล (2) ค าถามท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร  
และ (3) ค าถามทางเทคนิคเก่ียวกบัแพลตฟอร์มของหลกัสูตร และผูเ้รียนเองสามารถตอบค าถามท่ีถามโดยเพื่อนร่วมหลกัสูตรได้ 


