






โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)2

 ค 

คำนำ 
 

แนวทางการพัฒนาความรู1ทักษะของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

การ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1างรากแก1วให1ประเทศ) จัดทำขึ้นเพื่อให1ผู 1รับจ1าง

โครงการใช1 เปPนแนวทางในทางการพัฒนาความรู1ทักษะทั้ง 4 ด1าน อาทิเชFน การพัฒนาความรู1ทักษะด1าน

วางแผนทางการเงิน(Financial Literacy) การพัฒนาความรู1ทักษะด1านสังคม (Social Literacy) การพัฒนา

ความรู1ทักษะด1านภาษา (Language Literacy) และการพัฒนาความรู1ทักษะด1านดิจิทัล (Digital Literacy) 

เพ่ือมีความรู1และทักษะเพ่ิมเติมสำหรับการทำงานควบคูFไปกับทักษะเฉพาะด1านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1องกับการทำงาน

ในพ้ืนท่ีอีกด1วย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนา 
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ข)อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร)างรากแก)วให)ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล)านนา 

ความเป(นมา 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให1กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและ

นวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1าง

รากแก1วให1ประเทศ) ซึ ่งมีวัตถุประสงคjเพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี

มหาวิทยาลัยในพื้นที่เปPนหนFวยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ1างนักศึกษา บัณฑิตจบใหมF 

และประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000 อัตรา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณjการแพรFระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงทำให1ประเทศเกิดป…ญหาทางเศรษฐกิจ บัณฑิตจบใหมFไมFสามารถหางานทำได1 นักศึกษา

ได1รับผลกระทบด1านคFาใช1จFายในการเรียน ประชาชนวFางงาน ขาดรายได1 ย1ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สFงผลให1

เกิดป…ญหาทางสังคมหลากหลายด1านตามมา และเพื่อรFวมพัฒนาพื้นที่ ฟ‡ˆนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ

ครอบคลุมในประเด็นตFาง ๆ ตามป…ญหาและความต1องการของชุมชน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและ นวัตกรรม ได1มอบหมายให1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล1านนา เปPนหนFวยบูรณาการโครงการ การจ1างงาน มุFงเน1นจะฟ‡ˆนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ

สร1างงานและการพัฒนาอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจะทำหน1าท่ีเปPนหนFวยบูรณาการโครงการ ด1วยการจ1าง

งานนักศึกษา บัณฑิตจบใหมF และประชาชนทั่วไป เพื่อรFวมพัฒนาพื้นที่แตFละตำบลทั่วประเทศ โดยอาศัยองคj

ความรู1 เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่อยูFในพื้นที่นั้น ๆ เข1าไปสFงเสริมและสนับสนุนชุมชน

ให1เกิดการพัฒนาอยFางตFอเนื่อง อาทิ การพัฒนาการทFองเที่ยวชุมชน การสร1างความเข1มแข็งให1วิสาหกิจชุมชน 

การฟ‡ˆนฟูสิ่งแวดล1อม พร1อมทั้งพัฒนาทักษะในการเสริมสร1างอาชีพใหมFให1กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนให1คนใน

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได1ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังมีการเก็บข1อมูลในชุมชนมาจัดทำข1อมูล

ขนาดใหญF (Community Big Data) เพ่ือนำมาวิเคราะหjและกำหนดรูปแบบการแก1ป…ญหาในแตFละชุมชนตFอไป 

สำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหมF และประชาชนทั่วไป นอกจากจะได1รับคFาจ1างแล1ว ยังได1พัฒนาทักษะ 4 ด1าน 

ได1แกF ดิจิทัล การเงิน สังคมและภาษาอังกฤษ ควบคูFไปกับทักษะเฉพาะด1านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข1องกับการทำงาน  

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนา มีพื้นที่ในการดำเนินงานในจังหวัด รวม 70 ตำบล ใน 11 จังหวัด 

ประกอบด1วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมF จังหวัดตาก จังหวัดนFาน จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดแพรF จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดแมFฮFองสอน 

ผู1รับจ1างทุกตำแหนFงต1องเข1ารับการพัฒนาทักษะอาชีพใหมFจากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการฝçกอบรมทักษะและต1องผFานเง่ือนไขตามเกณฑjท่ีกำหนด

ใน 4 ด1านคือ 1.Digital Literacy 2.English Competency 3.Financial Literacy 4.Social Literacy  
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการฝçกอบรม(การพัฒนาทักษะ) 

ข้ันตอน ผู7รับจ7าง หัวหน7าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สDวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การฝHกอบรม 

(Training) 

 

 

 

 

เข1ารับการ

ฝçกอบรม 

ทักษะ  

4 Modules 

(Digital, 

English, 

Financial, 

Social) ผFาน

ระบบออนไลนj 

 

รายงานผล 

การเข1า

ฝçกอบรมใน

แบบฟอรjม

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

-สFงแบบรายช่ือ 

ผู1เข1าฝçกอบรม

พร1อม E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงาน 

ผลการเข1า

ฝçกอบรม ตาม

แบบฟอรjม

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
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ผู1เข1าฝçกอบรม 
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รายงานผลการ

เข1าฝçกอบรม

ตามแบบฟอรjม

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

-รับแบบ

รายช่ือผู1เข1า

ฝçกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รับรายงาน

ผลการเข1า

ฝçกอบรมใน

แบบฟอรjม

รายงานผล

การ

ปฏิบัติงาน 
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แผนการพัฒนาทักษะ 4 หลักสูตร 

ตารางท่ี 2 การพัฒนาทักษะ 4 หลักสูตร (ต1องผFานหลักสูตรและต1องได1รับใบรับรองเกียรติบัตรทุกหลักสูตร) 
รายละเอียด ผู-รับผิดชอบ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมและวางแผนการทำงาน สถช.              

2. รับสมัครและจัดสรรผู=ได=รับการ

ว?าจ=างไปตามหน?วยดำเนินการ 

สถช.              

3. ผู=ได=รับการว?าจ=างปฏิบัติงาน

ตามภารกิจที่ได=รับมอบหมาย 

ผู=รับจ=าง              

3.1 Financial Literacy ผู=รับจ=าง          สำรอง ****   

3.2 Social Literacy ผู=รับจ=าง          สำรอง ****   

3.3 Language Literacy ผู=รับจ=าง          สำรอง ****   

3.4 Digital Literacy ผู=รับจ=าง          สำรอง ****   

3.5 ปฏิบัติงานตามที่ได=รับ

มอบหมายตามตำแหน?งงาน 1 - 6 

ผู=รับจ=าง              

4. การติดตามและประเมินผล ผู=รับจ=าง 

มทร.ล=านนา 

  * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

** 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

*** 

 

หมายเหตุ 

1. ผู1รับการจ1างงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกส้ินเดือน* 

2. ผู1รับการจ1างงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน**  

3. ผู1รับการจ1างงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเม่ือส้ินสุด โครงการ***  

4. สFงสำเนาใบรับรองเกียรติบัตรทุกหลักสูตร**** 
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หลักสูตร การพัฒนาความรู7ทักษะด7านวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy) 

 

การพัฒนาทักษะเพ่ือสร1างอาชีพใหมF ด1วย SET e-Learning หลักสูตรออนไลนjด1านการวางแผน

การเงินลงทุนและผู1ประกอบการ โดยการพัฒนาความรู1ทักษะด1านวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy)

ของตลาดหลักทรัพยjแหFงประเทศไทย และผู1เข1ารFวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

การ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1างรากแก1วให1ประเทศ) ซึ่งเปPนแพลตฟอรjมการเรียนรู1

ยุคดิจิทัลที่มุ Fงขยายโอกาสทางการเรียนรู1 และสFงเสริมการเรียนรู1ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให1กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู1ได1ทุกที่ ทุก

เวลา ผFานทางรายวิชาออนไลนjในระบบเป”ด (Open Online Course) ผFานระบบเครือขFายอินเทอรjเน็ตทาง

เว็บไซตj https://elearning.set.or.th/SETGroup 

 

วัตถุประสงค_  

เพื่อสFงเสริมการพัฒนาความรู1ทักษะในการทำงาน และเสริมสร1างศักยภาพให1กับผู1เข1ารFวมโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1าง

รากแก1วให1ประเทศ) ได1รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในยุคดิจิทัล อาทิเชFน ความรู1ทางด1านการวางแผน

การเงิน การลงทุน (Financial Literacy) และผู1ประกอบการ (Entrepreneurship) 

 

ระยะเวลาการฝHกอบรม 

ผู1รับการฝçกอบรมจะเข1าฝçกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 20 ช่ัวโมง โดยจะต1องเข1ารับการฝçกอบรมอยFาง

น1อยร1อยละ 80 ของระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมด 

 

กลุDมเป̀าหมาย  

บัณฑิตจบใหมF นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

 

ประกาศนียบัตร 

 ผู1รับการฝçกอบรมท่ีผFานการประเมิน และมีระยะเวลาการฝçกอบรมไมFน1อยกวFาร1อยละ 80 ของ

ระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมดจะได1รับประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 9

 6 

หัวข7อการอบรม 

หลักสูตรเน้ือหา SET 

รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

OTD1401  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2 

WMD1002  ชีวิตดีเร่ิมต1นท่ีการวางแผน 2 

WMD1003  เตรียมความพร1อมสูFอาชีพในฝ…น 2 

WMD1004  คัมภีรj 4 รู1วางแผนดี ชีวิตม่ันคง  2 

WMD1005  วางแผนสร1างเงินออม เพ่ืออนาคต 2 

WMD1006  วางแผนลดหน้ีมีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหมF 2 

ESD1001  Entrepreneurial Mindset  1 

ESD1004  Innovation Mindset 1 

BMD1001  Design Thinking 1 

ESD1003  Startup Business  1 

BMD1003  Lean Startup 1 

BMD1002  Lean Canvas 1 

BMD1004  Digital Marketing  1 

ESD1002  Pitching Technique  1 

 รวมช่ัวโมง 20 

ความรู7ตDอยอด ด7านการลงทุน 3 หลักสูตร สำหรับผู7ท่ีสนใจเพ่ิมเติม 

FDD1001  ครบเคร่ืองเร่ืองลงทุน  3 

WMD1401  วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด1วยหุ1นและกองทุน  3 

MFD1501  ห1องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series  4 

 รวมช่ัวโมง 10 

***หมายเหตุ ผู1รับจ1างต1องเข1าเรียนหลักสูตรไมFน1อยกวFา 20 ช่ัวโมง 

 

การวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบกFอนและหลังฝçกอบรม 

แบบประเมินความรู1  

 

ผู7จัดทำหลักสูตร 

ตลาดหลักทรัพยjแหFงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) 

SET E-Learning (https://elearning.set.or.th/SETGroup/) 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)10

 7 

คูDมือการเข7าเรียน SET E-Learning 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 11

 8 
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 เข้าเว็บไซต์ https://www.set.or.th/education  
แล้วเลือกหัวข้อ SET e-Learning1.



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)12

 9 
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S E T  e - L e a r n i n g

หรือเข้า https:// www.set.or.th/elearning



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 13

 10 

 

 

 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)14

 11 

 

 
 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 15

 12 
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  เมื่อ Log in เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกที่ เข้าเรียน3.



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)16

 13 
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S E T  e - L e a r n i n g

จะเข้ามายังหน้าเข้าเรียน โดยจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-Test) คลิก เริ่มแบบทดสอบ เพื่อวัดพื้นความรู้ก่อนเข้าเรียน



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 17

 14 
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โดยให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบภายในเวลาที่ก�าหนด



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)18

 15 
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หลังจากท�าแบบทดสอบครบแล้ว คลิก ส่งค�าตอบ ระบบ
จะแสดงคะแนนให้ทราบ และคลิก กลับไปสู่บทเรียน



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 19

 16 
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    เมื่อเข้าสู่บทเรียน ระบบจะแบ่งเป็นหัวข้อและ
  แสดงสถานะการเข้าเรียน (Highlight สีส้ม) 
ว่าท่านเรียนถึงหัวข้อใดแล้ว

4.



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)20

 17 
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   เมื่อเรียนเสร็จสิ้น ระบบจะเข้าสู่แบบทดสอบ
 หลังเรียน (Post-Test) คลิก เริ่มแบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้หลังเข้าเรียน

5.



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 21

 18 
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โดยเมื่อท�าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดง  
คะแนน และให้ท่านคลิก แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ 
(Examination)



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)22

 19 
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     คลิก เริ่มแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ก่อนจบ  
    หลักสูตร โดยผู้เรียนต้องท�าคะแนนให้ได้ 70% ขึ้นไป   
   จึงจะผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้

6.



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 23

 20 
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เมื่อท�าแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะแสดงผลการทดสอบ 
ของท่าน คลิก ผลการเรียน



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)24

 21 

 
 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 25

 22 

 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)26

 23 

 
 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 27

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)28

 25 

หลักสูตร การพัฒนาความรู7ทักษะด7านสังคม (Social Literacy) 

 

โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) การศึกษาแบบเป”ด เพ่ือ

การเรียนรู1ตลอดชีวิต ซึ่งเปPนแพลตฟอรjมการเรียนรู1ยุคดิจิทัลที่มุFงขยายโอกาสทางการเรียนรู1 และสFงเสริมการ

เรียนรู1ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให1กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุก

วัย สามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู1ได1ทุกที่ ทุกเวลา ผFาน รายวิชาออนไลนjในระบบเป”ด (Open Online 

Course) ท่ีพัฒนารายวิชาโดยสถาบันการศึกษา หนFวยงานภาครัฐและเอกชน เผยแพรFผFานระบบเครือขFาย

อินเทอรjเน็ตทางเว็บไซตj http://thaimooc.org 

 

วัตถุประสงค_  

เพื่อสFงเสริมการพัฒนาความรู1ทักษะในการทำงาน และเสริมสร1างศักยภาพให1กับผู1เข1ารFวมโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1าง

รากแก1วให1ประเทศ) ได1รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในยุคดิจิทัล อาทิเชFน การสร1างทีมงานเพื่อพัฒนา

งานแบบมืออาชีพ การสร1างเครือขFายด1วยการส่ือสารผFานสื่อสังคมออนไลนj และจิตวิทยาข1ามวัฒนธรรมในท่ี

ทำงาน เปPนต1น 

 

ระยะเวลาการฝHกอบรม 

ผู1รับการฝçกอบรมจะเข1าฝçกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 20 ช่ัวโมง โดยจะต1องเข1ารับการฝçกอบรมอยFาง

น1อยร1อยละ 80 ของระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมด 

 

กลุDมเป̀าหมาย  

บัณฑิตจบใหมF นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

 

ประกาศนียบัตร 

 ผู1รับการฝçกอบรมท่ีผFานการประเมิน และมีระยะเวลาการฝçกอบรมไมFน1อยกวFาร1อยละ 80 ของ

ระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมดจะได1รับประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 29
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หัวข7อการอบรม 

หลักสูตรเน้ือหา THAI MOOC 

รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

 NU018 การสร1างทีมงานเพ่ือพัฒนางานแบบมืออาชีพ 6 

SWU004 การสร1างเครือขFายด1วยการส่ือสาร 

ผFานส่ือสังคมออนไลนj 

6 

SWU013 จิตวิทยาข1ามวัฒนธรรมในท่ีทำงาน 8 

 รวมช่ัวโมง 20 

 

***หมายเหตุ ผู1รับจ1างต1องเข1าเรียนหลักสูตรไมFน1อยกวFา 20 ช่ัวโมง 

 

เน้ือหารายวิชา 

รหัสรายวิชา NU018  
ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การสร1างทีมงานเพ่ือพัฒนางาน 

แบบมืออาชีพ 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Creating Professional Team  

Working 

หนDวยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 6 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU018+2017/about  

คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุFมทั้งกลุFมแบบเปPนทางการและกลุFมแบบไมF

เปPนทางการ โมเดลการกFอตัวของกลุFม คุณลักษณะของกลุFม ความแตกตFางของ

กลุFมกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเปPนทีม ป…จจัยท่ี

สFงผลตFอทีมงาน การสร1างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะท่ีต1องใช1ในการทำงาน 

และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. ผู1เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมกลุFมท่ีมีผล

ตFอองคjกร 

2. ผู1เรียนสามารถอธิบายวิธีการกFอตัวของกลุFม และเปรียบเทียบความแตกตFาง

ของกลุFม 

3. ผู1เรียนสามารถวิเคราะหjป…จจัยท่ีสFงผลตFอทีมงาน และบทบาทของบุคลากรใน

ทีมงาน 

4. ผู1เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนางานแบบมืออาชีพ 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)30
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รหัสรายวิชา SWU004 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การสร1างเครือขFายด1วยการส่ือสาร 

ผFานส่ือสังคมออนไลนj 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Network Creating with 

 Communication in Social Media 

หนDวยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 6 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-

v1:SWU+SWU004+2018/about  

คำอธิบายรายวิชา ความหมายและองคjประกอบของเครือขFาย ลักษณะของเครือขFาย การสร1างและ

การกFอเกิดเครือขFาย ข1อเสนอแนะในการสร1างเครือขFาย ความหมายและองคjกร

กอบของการสื่อสาร องคjประกอบของระบบเครือขFายเบื้องต1น อิทธิพลและการ

ใช1สื่อสังคมออนไลนjอยFางสร1างสรรคj วิธีการสร1างเครือขFายสังคมออนไลนjอยFาง

สร1างสรรคj เปPนต1นเลือกใช1และกลยุทธjการใช1สื่อใหมF เทคนิคการนำเสนอผFานส่ือ

ใหมF 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวความหมาย องคjประกอบ และประเภทของ

เครือขFายและส่ือสังคมออนไลนj 

2. ผู1เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช1ส่ือสังคมออนไลนjเพ่ือสร1าง

เครือขFาย และการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลนjได1อยFางมีประสิทธิภาพ 

3. ผู1เรียนสามารถวิเคราะหj วิจารณjการใช1เครือขFาย และส่ือสารบนส่ือสังคม

ออนไลนjท่ีสร1างสรรคjและไมFสร1างสรรคjได1 

 

  



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 31
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รหัสรายวิชา SWU013 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) จิตวิทยาข1ามวัฒนธรรมในท่ีทำงาน 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Cross-cultural psychology at work 

หนDวยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 8 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-

v1:SWU+SWU013+2019/about  

คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติตFอการทำงาน

รFวมกันของบุคคลในที ่ทำงาน ความเชื ่อในชาติพันธjนิยม ความฉลาดทาง

วัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธj

ข1ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย1ง วัฒนธรรมองคjกร 

ผู1นำและการบริหารทรัพยากรมนุษยj 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. ผู1เรียนสามารถอธิบายแนวคิดของวัฒนธรรมของชาติและความสำคัญของ

การศึกษาวัฒนธรรมของชาติในท่ีทำงาน 

2. ผู1เรียนสามารถอธิบายป…จจัยทางวัฒนธรรมในระดับบุคคลท่ีสำคัญตFอการ

ทำงานรFวมกับบุคคลจากวัฒนธรรมท่ีแตกตFาง 

3. ผู1เรียนสามารถอธิบายการส่ือสารและความสัมพันธjระหวFางบุคคลท่ีสำคัญใน

วัฒนธรรมท่ีแตกตFาง 

4. ผู1เรียนสามารถอธิบายองคjประกอบขององคjกรท่ีสำคัญตFอการทำงานรFวมกับ

บุคคลจากวัฒนธรรมท่ีแตกตFาง 

 

การวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบกFอนและหลังฝçกอบรม 

แบบประเมินความรู1  

 

ผู7จัดทำหลักสูตร 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรjไทย (Thailand Cyber University) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและนวัตกรรม  

Thailand Massive Open Online Course Platform (Thai MOOC) 

https://u2t.thaimooc.org/ 

https://thaimooc.org/ 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)32
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คูDมือการเข7าเรียน Thai MOOC 

1. เข1าเว็บไซตjจะแสดงข1อมูลเพ่ือทำการลงทะเบียนและเข1าสูFระบบ https://lms.thaimooc.org/ 

 

รูปท่ี 1 ข1อมูลเพ่ือทำการลงทะเบียนและเข1าสูFระบบ 

2.หลังจากทำกดปุ£มเข1าสูFระบบ เว็บไซตjจะแสดงแบบฟอรjมสำหรับการเข1าใช1งาน Thai MOOC โดยสามารถ 

เลือกวิธีการเข1าสูFระบบ เข1าใช1ด1วยบัญชี Thai MOOC เข1าใช1ด1วยบัญชีหนFวยงาน และเข1าใช1ด1วยบัญชี 

 

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 2 แบบฟอรjมสำหรับการเข1าใช1งาน Thai MOOC 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 33

 30 

3.ถ1าผู1ใช1งานต1องการเข1าใช1งานด1วยบัญชี Thai MOOC ผู1ใช1งานต1องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข1าสูF ระบบและ

ทำการกรอกข1อมูลให1ครบสมบูรณjตามแบบฟอรjมสมัครสมาชิก หลังจากกรอกข1อมูล เสร็จเรียบร1อยให1ผู1ใช1งาน

ทำการสมัครสมาชิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3**สมัครสมาชิกเพ่ือเข1าสูFระบบสำหรับการเข1าใช1งานด1วยบัญชี Thai MOOC 

หมายเหตุ โดยกำหนด Username ของแตFละทFาน คือ rmutl0001-9999 แจ1งผFานทางหัวหน1าโครงการ

ผู1รับผิดชอบ หากมีข7อสงสัยเพ่ิมเติม : โปรดติดตFอ ผู1ประสานงานสFวนกลางของมทร.ล1านนา  

ใช้ Username ที&ทางมหาวทิยาลยักาํหนดเท่านั6น 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)34
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4. ให1ค1นหารายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ตามตารางข1างน้ีเทFาน้ัน 

หลักสูตรเน้ือหา THAI MOOC 

รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

 NU018 การสร1างทีมงานเพ่ือพัฒนางานแบบมืออาชีพ 6 

SWU004 การสร1างเครือขFายด1วยการส่ือสาร 

ผFานส่ือสังคมออนไลนj 

6 

SWU013 จิตวิทยาข1ามวัฒนธรรมในท่ีทำงาน 8 

 รวมช่ัวโมง 20 

 

รูปท่ี 4**รูปภาพเมนูความรู1 

5. หลังจากทำกดแบบฟอรjมตFาง ๆ ในหน1าเมนูความรู1 จะปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชา วัตถุประสงคj

การเรียน ความรู1พ้ืนฐานของการเรียน การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา และปุ£มลงทะเบียน รายวิชา 

เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ  

 

รูปท่ี 5**การลงทะเบียนรายวิชา 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 35
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6. เมื่อเข1าบทเรียนระบบจะแสดงสถานการณjเข1าเรียนของทFานเปPนหัวข1อให1ทFานเรียนรู1ตามลำดับหัวข1อของ

บทเรียนน้ัน ๆ ให1แบบทดสอบกFอนเรียน แบบทดสอบท1ายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนทุกหลักสูตร 

 

 

การวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบกFอนและหลังฝçกอบรม 

แบบประเมินความรู1  

 

ผู7จัดทำหลักสูตร 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรjไทย (Thailand Cyber University) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและนวัตกรรม  

Thailand Massive Open Online Course Platform (Thai MOOC) 

https://u2t.thaimooc.org/ or https://thaimooc.org/ 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)36
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คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 37

 34 

หลักสูตร การพัฒนาความรู7ทักษะด7านภาษา (Language Literacy) 

 

โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) การศึกษาแบบเป”ด เพ่ือ

การเรียนรู1ตลอดชีวิต ซึ่งเปPนแพลตฟอรjมการเรียนรู1ยุคดิจิทัลที่มุFงขยายโอกาสทางการเรียนรู1 และสFงเสริมการ

เรียนรู1ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให1กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุก

วัย สามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู1ได1ทุกที่ ทุกเวลา ผFาน รายวิชาออนไลนjในระบบเป”ด (Open Online 

Course) ที่พัฒนารายวิชาโดยสถาบันการศึกษา หนFวยงานภาครัฐและเอกชน เผยแพรFผFานระบบเครือขFาย

อินเทอรjเน็ตทางเว็บไซตj http://thaimooc.org 

 

วัตถุประสงค_  

เพื่อสFงเสริมการพัฒนาความรู1ทักษะในการทำงาน และเสริมสร1างศักยภาพให1กับผู1เข1ารFวมโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1าง

รากแก1วให1ประเทศ) ได1รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในยุคดิจิทัล อาทิเชFน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy 

English for Everyday Life) เปPนต1น 

 

ระยะเวลาการฝHกอบรม 

ผู1รับการฝçกอบรมจะเข1าฝçกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 20 ช่ัวโมง โดยจะต1องเข1ารับการฝçกอบรมอยFาง

น1อยร1อยละ 80 ของระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมด 

 

กลุDมเป̀าหมาย  

บัณฑิตจบใหมF นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

 

ประกาศนียบัตร 

 ผู1รับการฝçกอบรมท่ีผFานการประเมิน และมีระยะเวลาการฝçกอบรมไมFน1อยกวFาร1อยละ 80 ของ

ระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมดจะได1รับประกาศนียบัตร 

 

หัวข7อการอบรม 

หลักสูตรเน้ือหา THAI MOOC 

รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

BRU001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยj) 24 

 รวมช่ัวโมง 24 

 

***หมายเหตุ ผู1รับจ1างต1องเข1าเรียนหลักสูตรไมFน1อยกวFา 20 ช่ัวโมง 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)38
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เน้ือหารายวิชา 

รหัสรายวิชา BRU001  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Easy English for Everyday Life  

หนDวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยj 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 24 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-

v1:BRU+BRU001+2017/about  

คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเปPนสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเตรียมความรู1 ของ

ผู1เรียนในระดับอุดมศึกษากFอนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแตFละ ศาสตรjท่ี

ชำนาญ Easy English for Everyday life จึงจำเปPนต1องมีการฝçก ทักษะข้ัน

พ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค สFวนของ ประโยค เชFน คำนาม 

คำสรรพนาม คำคุณศัพทj คำวิเศษ ท่ีจำเปPนต1องใช1ใน ชีวิตประจำวัน โดยเน1น

การสื่อความหมายของคำศัพทj วลีท่ีจำเปPนสำหรับ การฟ…ง การพูด การอFาน และ

การเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร1างไวยากรณjด1วยรูป

ประโยคท่ีมีองคjประกอบของประโยคพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. มีความรู1ทางด1านคำศัพทjท่ีใช1ในชีวิตประจำวัน (Knowledge) 

2. สามารถอFานเน้ือหาแล1วความเข1าใจบริบทท่ีใช1ในชีวิตประจำวัน 

(Comprehension) 

3. สามารถนำไปใช1ในบริบทท่ีกำหนดให1ได1 (Application) 

4. สามารถวิเคราะหjเน้ือหาท่ีได1มอบหมายให1ได1 (Analysis) 

5. ผู1เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทยjส้ันๆได1 (Synthesis) 

 

การวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบกFอนและหลังฝçกอบรม 

แบบประเมินความรู1  

 

ผู7จัดทำหลักสูตร 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรjไทย (Thailand Cyber University) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรj วิจัยและนวัตกรรม  

Thailand Massive Open Online Course Platform (Thai MOOC) 

https://u2t.thaimooc.org/ 

https://thaimooc.org/ 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 39
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)40
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หลักสูตร การพัฒนาความรู7ทักษะด7านดิจิทัล (Digital Literacy) 

โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) การศึกษาแบบเป”ด เพ่ือ

การเรียนรู1ตลอดชีวิต ซึ่งเปPนแพลตฟอรjมการเรียนรู1ยุคดิจิทัลที่มุFงขยายโอกาสทางการเรียนรู1 และสFงเสริมการ

เรียนรู1ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให1กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุก

วัย สามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู1ได1ทุกที่ ทุกเวลา ผFาน รายวิชาออนไลนjในระบบเป”ด (Open Online 

Course) ที่พัฒนารายวิชาโดยสถาบันการศึกษา หนFวยงานภาครัฐและเอกชน เผยแพรFผFานระบบเครือขFาย

อินเทอรjเน็ตทางเว็บไซตj http://thaimooc.org 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด1านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต1การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา

ร ัฐบาล ด ิ จิท ัล (องคjการมหาชน) ได1 ให1บร ิการบทเร ียนออนไลนj  หร ือ e-Learning ผFานเว ็บไซตj  

https://tdga.dga.or.th/index.php/th/ โดยสามารถเข1าเรียนแบบไมFมีคFาใช1จFายตลอดจนสามารถรับใบ

ประกาศนียบัตรใน รูปแบบออนไลนjเมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนผFานเกณฑjท่ีกำหนดไว1 ซึ่งบทเรียนตFาง ๆ ที่มี

การให1บริการ ทางสถาบัน TDGA ได1จัดกลุFมบทเรียนให1สอดคล1องตามหมวดหมูFทักษะด1านดิจิทัล เพื่อเปPนการ

สFงเสริมสนับสนุนให1ข1าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถเข1าเรียนได1อยFางสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะชFวย

ในการยกระดับทักษะเดิมให1ดีขึ ้น (Upskill) หรือ สร1างทักษะใหมFท่ีจำเปPนในการทำงาน (Reskill) สถาบัน 

TDGA ขอนำสนอบทเรียนด1าน Digital เพื ่อให1ผู1รFวมโครงการได1รับการพัฒนาทักษะในด1านดังกลFาว โดย

บทเรียนท่ีสถาบัน TDGA นำเสนอเปPนหลักสูตรทางเลือก 

 

วัตถุประสงค_  

เพื่อสFงเสริมการพัฒนาความรู1ทักษะในการทำงาน และเสริมสร1างศักยภาพให1กับผู1เข1ารFวมโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูFตำบล สร1าง

รากแก1วให1ประเทศ) ได1รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในยุคดิจิทัล อาทิเชFน หลักสูตรของ Thai MOOC 

ได1แกF เทคโนโลยีการสร1างสรรคjส ื ่อด ิจ ิท ัล (Digital Media Creation Technology) การรู 1 เทคโนโลยี

สารสนเทศ ( IT Literacy)และหลักสูตรของ TDGA ได1แกF Digital Literacy, ความเข1าใจและการใช1เทคโนโลยี 

ดิจิทัลอยFางมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology), การใช1เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือ

การ ทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace),การบริหารโครงการ (Project Management), 

เทคนิคการสร1างและการนำเสนอข1อมูล (Data Visualization) เพ่ือการทำงานภาครัฐ เปPนต1น 

 

ระยะเวลาการฝHกอบรม 

ผู1รับการฝçกอบรมจะเข1าฝçกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 20 ช่ัวโมง โดยจะต1องเข1ารับการฝçกอบรมอยFาง

น1อยร1อยละ 80 ของระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมด 

 

กลุDมเป̀าหมาย   บัณฑิตจบใหมF นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 41

 38 

ประกาศนียบัตร 

 ผู1รับการฝçกอบรมท่ีผFานการประเมิน และมีระยะเวลาการฝçกอบรมไมFน1อยกวFาร1อยละ 80 ของ

ระยะเวลาการฝçกอบรมท้ังหมดจะได1รับประกาศนียบัตร 

 

หัวข7อการอบรม 

สำหรับทุกตำแหนDง(ยกเว7น ตำแหนDง กพร.) 

หลักสูตรเน้ือหา THAI MOOC 

รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

STOU006  เทคโนโลยีการสร1างสรรคjส่ือดิจิทัล (Digital Media 

Creation Technology) 

10 

CMU011  การรู1เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Literacy) 10 

 รวมช่ัวโมง 20 

 

สำหรับตำแหนDง กพร. 

หลักสูตรเน้ือหา TDGA and Thai MOOC 

หมวด / รหัสหลักสูตร รายช่ือหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

หมวด Digital Literacy Digital Literacy 30 นาที 

หมวด Digital Literacy ความเข1าใจและการใช1เทคโนโลยี ดิจิทัลอยFางมี

ประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital 

Technology)  

2 ช.ม. 30 นาที 

หมวด Digital Literacy การใช1เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการ ทำงานภาครัฐ 

(Essential Digital Tools for Workplace) 

3 ช่ัวโมง 15 นาที 

หมวด Strategic and 

Project Management 

ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับการบริหารโครงการ 

(Introduction to Project Management) 

1 ช่ัวโมง 15 นาที 

หมวด Digital 

Technology 

เทคนิคการสร1างและการนำเสนอข1อมูล (Data 

Visualization) เพ่ือการทำงานภาครัฐ  

1 ช่ัวโมง 30 นาที 

หมวด Digital 

Technology 

ความรู1พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหjข1อมูลสำหรับข1าราชการ

และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

1 ช่ัวโมง 

STOU006  เทคโนโลยีการสร1างสรรคjส่ือดิจิทัล (Digital Media 

Creation Technology) ของ Thai MOOC 

10 ช่ัวโมง 

 รวมช่ัวโมง 20 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)42
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เน้ือหารายวิชา Thai MOOC 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 
 

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายในการสร้างความสัมพันธที่ดีกับผู้อ่ืน ทักษะในการ

ติดตอสื่อสาร การวางแผนการทำงานการจัดทำโครงการ และการ

นำเสนองานในการเรียนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเปนพลเมืองดิจิทัล รวมทั้งเอกลักษณและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงครวมถึงผลกระทบจากการเปนพลเมือง

ดิจิทัลได้ 

 

Level 2 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับกลาง  

รหัสรายวิชา CMU011  
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) IT Literacy 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU011+2017/about 
คำอธิบายรายวิชา การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความ

เข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงาน

เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอรม

เก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟลนำเสนองาน 

(Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
วัตถุประสงครายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word และ

ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel และ

ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เบื้องต้นได้ 

 

  



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 43
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Level 3 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับสูง 

รหัสรายวิชา SPU002 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 

เพ่ือชีวิตประจำวัน 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 21st Century Cloud-Based  

Tools for everyday life 

หนวยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU+SPU002+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารการสื่อสาร

และการทำงานรวมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แหงศตวรรษที่ 21 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องมือในการทำงานรวมกัน 

การใช้งานโปรแกรมงานสำนักงานกับงานเอกสารเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือ

ดังกลาวในชีว ิตประจำวัน โดยเครื่องมือ Cloud-Based ที่กลาวถึงอาทิ 

email, Groups, Video Conferencing and Meetings, Online 

Calendar, Storage and File Backup, Documents Online, Web Sites 

Creation, Social Network, และ Digital Videos Channel 

วัตถุประสงครายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based 

แหงศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการสื่อสาร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based

แหงศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการทำงานรวมกัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกตใช้ เครื่องมือ Cloud-Based แหงศตวรรษ

ที่ 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการทำงานรวมกัน 

 

รหัสรายวิชา STOU006 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคโนโลยีการสร้างสรรคสื่อดิจิทัล 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital Media Creation Technology 

หนวยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 

LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU+STOU006+2017/about 
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คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปจจุบันที่มีบทบาทสำคัญตอการ

สร้างสรรค์สื่อสมัยใหม โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื ่อดิจิทัล , 

เทคโนโลยีที่เก่ียวกับเสียง, เทคโนโลยีที่เก่ียวกับภาพนิ่ง, เทคโนโลยีที่เก่ียวกับ

ภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการออกแบบและ

การพัฒนาสื่อดิจิทัล 
วัตถุประสงค์รายวิชา 1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้ 

2. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเสียงได้ 
3. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพนิ่งได้ 
4. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพเคลื่อนไหวได้ 
5. พัฒนาสื่อดิจิทัลได้ตรงตามเปาหมายที่กำหนดให้ได้ 

 

รหัสรายวิชา SWU011 
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบ Infographic 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Infographic Design 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU011+2018/about 

คำอธิบายรายวิชา การศึกษา ภาพกับการสื ่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ 

รูปแบบของ Infographic ตัวอยาง Infographic ที่นาสนใจ เนื้อหาที่ใช้ใน

การสร ้าง Infographic และเร ียนร ู ้ เก ี ่ ยวก ับข ั ้นตอนการสร ้าง รวมถึง 
การออกแบบ และการฝกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบ 
ออนไลน์และออฟไลน์ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ 

Infographic ไปใช้งาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Infographic 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง 

Infographic ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และ

เตรียมทรัพยากรใช้ในการสร้าง Infographic ได้ 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)44
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เน้ือหารายวิชา TDGA 

หมวด Digital Literacy 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) 
 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital Literacy 

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 30 นาที 

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เรียนรู1เกี่ยวกับ Digital Literacy จะแนะนำสFวนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอรj 

รวมทั้งเข1าใจพื้นฐานของอุปกรณjตFาง ๆ การเลือกใช1อุปกรณjให1เหมาะสมกับการใช1

งานทั้งในฮารjดแวรjและซอฟตjแวรj การสื่อสารรูปแบบตFาง ๆ และภัยอันตราย ท่ี

เกิดข้ึนในรูปแบบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป®องกันตัวในโลกดิจิทัล 

หัวข1อในบทเรียน 

1. การเลือกใช1อุปกรณjฮารjดแวรjและซอฟตjแวรj 

2. รัฐบาลดิจิทัล 

3. สังคมออนไลนj 

4. ธุรกิจออนไลนj 

5. เคร่ืองมือออนไลนj 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. เพ่ือให1ผู1เรียนเข1าใจและใช1ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช1ชีวิตประจำวัน

ได1 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนสามารถประยุกตjใช1ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานได1อยFางเหมาะสม 

3. เพ่ือให1ผู1เรียนตระหนักรู1การใช1ดิจิทัลอยFางสร1างสรรคj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 45
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หมวด Digital Literacy 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ความเข1าใจและการใช1เทคโนโลยีดิจิทัล 

อยFางมีประสิทธิภาพ  
ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Understanding and Using Digital Technology  

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

ผู1ชFวยศาสตราจารยj ดร. โษฑศjรัตต ธรรมบุษดี / ผู1ชFวยศาสตราจารยj ดร.ทวีศักด์ิ 

สมานชื ่น / ดร. ปรัชญj สงFางาม / อาจารยjมนัสศิริ จันสุทธิรางกูร  สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรj มหาวิทยาลัยมหิดล  
จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เรียนรู1เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช1สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุค

ดิจิทัลความเข1าใจการสื่อสารผFานทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแงFมุมตFาง ๆ มี

เข1าใจความมั่นคง ความเปPนสFวนตัวในการใช1อุปกรณjอิเล็กทรอนิกสjในยุคดิจิทัล 

รวมถึงภัยในรูปแบบตFาง ๆ ทั้งในแงFวิธีการที่ได1รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดข้ึน 

การป®องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข1าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัล

เพื่อที่สามารถระบุข1อมูลที่ต1องการหาข1อมูลนั้น ประเมินประโยชนj ความเก่ียวข1อง 

ความถูกต1อง ความนFาเช่ือถือของข1อมูลน้ันจากแหลFงตFาง ๆ ได1 

หัวข1อในบทเรียน 

1. จริยธรรมการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การเข1าถึงส่ือดิจิทัล 

3. ความเข1าใจและการส่ือสารยุคดิจิทัล 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. มีความรู1 ความเข1าใจความรู1ด1านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการ

เรียนรู1ในศตวรรษท่ี 21 

2. รู1เทFาทันส่ือดิจิทัล คิด วิเคราะหj แยกแยะ ส่ือดิจิทัลเพ่ือเลือกใช1ทำงานได1อยFาง

เหมาะสม 

3. มีความเข1าใจและปฏิบัติงานด1านดิจิทัลได1อยFางถูกต1องและปลอดภัยตลอดจน

ตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทำงานตามหลัก

ปฏิบัติงานท่ีดีได1ในเบ้ืองต1น 

4. มีความเข1าใจในการใช1เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือทำงานผลิตชุดข1อมูลสำหรับการ

บริการสาธารณะและมีความรู1ในการใช1ส่ือดิจิทัลเพ่ือการทำงานได1อยFางมี

ประสิทธิภาพ 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)46
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หมวด Digital Literacy 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การใช1เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานภาครัฐ 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Essential Digital Tools for Workplace 

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

ผู1ชFวยศาสตราจารยj ดร. โษฑศjรัตต ธรรมบุษดี 

ผู1ชFวยศาสตราจารยj ดร.ทวีศักด์ิ สมานช่ืน 

ดร. ปรัชญj สงFางาม 

อาจารยjมนัสศิริ จันสุทธิรางกูร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรj 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 3 ช่ัวโมง 15 นาที 

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เรียนรู1เกี่ยวกับการใช1งานเครื่องมือด1านดิจิทัลในการทำงาน เชFน เทคนิคการใช1งาน

โปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข1อความหรือจัดการงานเอกสารด1วยความ

สะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช1โปรแกรมตารางคำนวณการฟ…งกjชั่นตFาง ๆ เพื่อการ

ออกแบบการนำเสนอให1นFาสนใจ ตลอดจนการใช1ดิจิทัลเพ่ือการทำงานรFวมกัน ได1แกF

การทำงานรFวมกันแบบออนไลนjด1วยโปรแกรมประชุมออนไลนj การใช1งานพื้นท่ี

แบFงป…นข1อมูลออนไลนjตลอดจนการสร1างสื่อดิจิทัลโดยใช1โปรแกรมในการตัดตFอภาพ

และการตัดตFอภาพเคล่ือนไหว เปPนต1น 

หัวข1อในบทเรียน 

1. เทคนิคการใช1โปรแกรมประมวลผลคำ (Word) เพ่ือการทำงานท่ีรวดเร็ว 

2. เทคนิคการใช1 Excel เพ่ือการทำงานอยFางมีประสิทธิภาพ 

3. ออกแบบการนำเสนอให1สวยด1วย Power Point 

4. การทำงานรFวมกันแบบออนไลนj 

5. การใช1โปรแกรมสร1างส่ือดิจิทัลเบ้ืองต1น  
วัตถุประสงค_รายวิชา 1. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1และความเข1าใจในเทคนิคตFาง ๆ สำหรับการใช1งาน

เคร่ืองมือดิจิทัลสำหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได1 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1และความเข1าใจในการใช1ดิจิทัลเพ่ือการทำงานรFวมกันใน

การประชุมแบบออนไลนjตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหมF (New 

Normal) ในเบ้ืองต1นได1 

3. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1และความเข1าใจในการใช1โปรแกรมในการตัดตFอภาพหรือ

การตัดตFอภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิบัติงานเบ้ืองต1นได1 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 47
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หมวด Digital Technology 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ความรู1พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหjข1อมูลสำหรับ 

ข1าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

รองศาสตราจารยj ดร.วฤษายj รFมสายหยุด 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรjและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 1 ช่ัวโมง  

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เร ียนรู 1 เก ี ่ยวกับความหมายของ Big Data และการนำไปใช1ให1เก ิดประโยชนj 

กระบวนการในการจัดเก็บ Big Data รวมถึงเรียนรู1เกี ่ยวกับเครื่องมือท่ีใช1ในการ

วิเคราะหj Big Data และแนวทางในการวิเคราะหj Big Data เพ่ือการทำงานภาครัฐ 

หัวข1อในบทเรียน 

1. ทำความรู1จัก Big data 

2. จะนำ Big data ไปใช1ประโยชนjได1อยFางไร 

3. Big data มีกระบวนการจัดเก็บอยFางไร 

4. Hadoop จะหาได1จากท่ีใด 

5. Hadoop มีกระบวนการทำงานอยFางไร 

6. Hadoop มีกระบวนการทำงานอยFางไร 2 

7. Hadoop กับการประยุกตjใช1ในโลกธุรกิจ 

8. Big data กับการสร1างอาชีพและรายได1 

9. Big Data Analytics กับการบริหารภาครัฐ  
วัตถุประสงค_รายวิชา 1. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับข1อมูลขนาดใหญF (Big Data) 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือวิเคราะหjข1อมูล (Hadoop) เพ่ือ

การทำงานเก่ียวกับข1อมูลขนาดใหญF 

3. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหjข1อมูลขนาดใหญFเพ่ือการ

บริหารภาครัฐ 

 

 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)48
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หมวด Digital Technology 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคการสร1างและการนำเสนอข1อมูล 

เพ่ือการทำงานภาครัฐ 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Data Visualization 

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

อาจารยjทศพล บ1านคลองส่ี 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรjและหุFนยนตj คณะวิศวกรรมศาสตรj  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เรียนรู1เก่ียวกับความหมายของ Data Visualization และความแตกตFางระหวFาง 

Data Visualization กับ Info Graphic แนวทางและวิธีการในการจัดทำ Data 

Visualization โดยการสาธิตและใช1ข1อมูลจริง รวมถึงวิธีการใช1โปรแกรม Tableau 

เพ่ือการวิเคราะหjและจัดทำ Data Visualization 

หัวข1อในบทเรียน 

1 .  ส อน  Data Visualization EP.1  Data Visualization VS Infographics ก า ร

วิเคราะหjและสร1างภาพข1อมูล 

2. สอน Data Visualization EP.2 Data Visualization Techniques เทคนิคการ

สร1างภาพข1อมูล 

3.  สอน Data Visualization EP.3 Data Visualization for Election Thailand 

2019 เลือกต้ัง 62 

4. สอน Data Visualization EP.4 โหลดข 1อม ูล Open Data Thailand มาใช1

โปรแกรม Tableau ทำการวิเคราะหjข1อมูล 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. เพ่ือให1ผู1เรียนมีเข1าใจความหมายและความแตกตFางของ Data Visualization

และ Info Graphic 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนสามารถออกแบบและจัดทำกราฟรูปแบบตFาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ

ข1อมูล 

3. เพ่ือให1ผู1เรียนฝçกปฏิบัติการนำข1อมูลจริงมาใช1ในการวิเคราะหjและสร1างภาพ

ข1อมูล 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 49
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หมวด Strategic and Project Management 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับการบริหารโครงการ 

ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Introduction to Project Management 

หนDวยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) 

จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู7 1 ช่ัวโมง 15 นาที 

LINK https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=

search&Itemid=210&parent_categoryid=3 

คำอธิบายรายวิชา เร ียนร ู 1 เก ี ่ยวก ับหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอยFางมี

ประสิทธิภาพ เรียนรู1การใช1เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให1เสร็จส้ิน

ตามกำหนดเวลา และเรียนรู1แนวทางในการการจัดการทรัพยากร ทั้งด1านบุคลากร 

ด1านวัสดุอุปกรณj ด1านต1นทุน และด1านงบประมาณโครงการ อยFางถูกต1องเหมาะสม

หัวข7อในบทเรียน 1. การบริหารโครงการ  2. การวางแผนโครงการ 3. การ

ดำเนินงานโครงการ (Project Execution) 4. การติดตามและการควบคุม 5. การ

ป”ดโครงการ (Closing Project) 6. เครื่องมือสำหรับใช1บริหารโครงการ (Project 

Management Tools) 

วัตถุประสงค_รายวิชา 1. เพ่ือให1ผู1เรียนเข1าใจหลักการในการบริหารโครงการ 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ในกระบวนการบริหารโครงการ 

3. เพ่ือให1ผู1เรียนสามารถใช1เคร่ืองมือในการวิเคราะหjหรือวางแผนงานโครงการเพ่ือ

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให1ผู1เรียนนำความรู1ในการบริหารโครงการท่ีได1รับผิดชอบในหนFวยงานได1 

 

การวัดและประเมินผล   แบบทดสอบกFอนและหลังฝçกอบรมและแบบประเมินความรู1  

 

ผู7จัดทำหลักสูตร 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคjการมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด1าน

ดิจิทัล หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) ได1จัดหลักสูตรอบรมทักษะ

ดิจิทัลสำหรับข1าราชการและบุคลากรภาครัฐ ท่ีเปPนไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ  

https://tdga.dga.or.th/ 

 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรjไทย (Thailand Cyber University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรj วิจัยและนวัตกรรม -Thailand Massive Open Online Course Platform (Thai 

MOOC) https://u2t.thaimooc.org/ or https://thaimooc.org/ 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)50

 47 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 51
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ค��ม�อการ�ข�า�ช�งาน e-Learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) 

การสมัครสมาชิก 
1. ����ไป��� https://tdga.dga.or.th/ 
2. ����ั�������ง�������� สมัครสมาชิก และ ���������ล���������������ั�������� ��ย�ะ���ะ��ง

��ั����� (password) ไปยัง email ������������ง���ะ�� (�ป�������������ล��ง������ / spam ���� 

����ล��ยะ �������ล���ง����) 

3. ������ง���������ข�าส��ร�บบ (Login) ��ย��� email และ password  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����ไป�������ไ��� 

https://tdga.dga.or.th 

 

1 

��������ะ�� ���� 

��ั������������ 

 

2 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)52
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�ปรดกรอก��อ��ล�องท�านใ����กต�องเ�ราะ�ี�ลในการดึงรายช่ือในการทำใบประกาศนียบัตร 
 

 

 

 
 

 
 

- ���ีการกรอก��อ��ล�ำ�รับ ��รงการ��า��ทยาลัย���ตำบล��ร�างราก�ก��ใ��ประเทศ �ำ�รับ User 
ใ���ท่ียัง���เ�ยลงทะเบียน�าก�อน 

o กรอก E-mail  
o กรอก คำนำ�น��ชื่อ กร��ม�ย� �ำแ�น�ง เลือกเป�น “อ่ืน ๆ” และระบุชื่อย� �รือ�ำแ�น�ง  

เช�น พ.ท. ดร.  เป�น��น �*�ม�ยเ��ุ: คำนำ�น���ะปร�ก�บนประก��น�ยบั�ร��มท�่ท��นระบุ) 

 
o กรอก ชื่อ-น�ม�กุล 
o กรอก �ำแ�น�ง ของท��น �ระบุ��� ประช�ชนท่ั�ไป นัก��ก�� �รือ บั�����บ��ม�) 
o เลือกข�อม�ล �ังกัด (�น��ยง�นระดับกระทร�ง��น�ังกัด) เป�น “อ่ืนๆ” 
o ชื่อ�น��ยง�น เป�น “อ่ืนๆ” 
o โปรดระบุชื่อ�ังกัด ��น��ยง�นระดับกระทร�ง��น�ังกัด) ���กรอกเป�น 

 “ช่ือ��า��ทยาลัย�ช่ือตำบล (u2t)”  
�ั�อย��ง :  
ม����ทย�ลัยเทคโนโลย�ร�ชมงคลพระนคร �ำบลบ��นกร��ง อำเ�อเมือง �.นนทบุร�  �u2t) 

�ำ�ั�: �ปรดกรอก��อ��ล�องท�านใ����กต�องเ�ราะ�ี�ลต�อการดึงรายช่ือในการทำใบประกาศนียบัตร 
�ละเ�่ือการดึงรายงาน��งต�อ�น��ยงานต�น�ังกัด�องท�าน 

��ายเ�ต�: เม่ือ Login �ช�ง�นครั�งแรกแล�� ค�รเปล�่ยนร�ั����น เพ่ือค��มปลอด�ัย 

กรอก email และ password 

เบื�อง��นท�่ระบบได�นำ��ง���ท�ง email 

3 

กรอกข�อม�ลเพ่ือ�มัคร�ม�ช�ก��ม� โดยเมื่อท��นกด

�มัคร�ม�ช�ก ร�ั����น�ะ��งไปยัง email ของท��น 

 

2 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 53
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�ัว���า��าร�ร�����������รั�ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)54
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คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 55
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�ัว�ย�างกา�ก��ก�������ำ��ับบั�����บ���� (เฉพาะบั�����บ����ท่ี������ทำงานเกี่ยวกับ Digitizing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)56
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โปรดกด  �ล����อ�เมล�ขอ����น �ล�ร�������ก�ร��� ร�ั����นไป�ั�อ�เมล�ขอ����น 
โปรดรอ 5-10 น��� ��กไม������ตร���อ���่ Junk mail �รือ Spam 
 

 
 

 

 

 

 
เม่ือ Login ได��ล��โปรด��ต�มข้ันตอนถัดไป  

4. ��������นกดเลือก  

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข��ร����ล��

คลิก เร��นร��ออนไลน� 

 

4 



คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 57
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5. เลือก �ล������ที�เ��� และ กดลงทะเบียน�ล�ก���รที��น�� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. �ดยระบบ�ะแ�ดง Popup ���กดลงทะเบียนเรียนเ�ื�อเ������ระบบเรยีนออน�ลน� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก�ล�ก���รที�เ��ด 
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คลิกลงทะเบียนเรยีน 

กดลงทะเบียน�ล�ก���รที��น�� 5 
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)58
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7. กดกำลังเรียน และกดเ���เรียน�ด� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาบ�เรียน�ำ�รั��ร����น�ั���� จำนวน 3 บทเรยีนภาย�ต��มวดดังนี� 

�����Digital Literacy 
 Digital literacy 

 ความเ��า�จและการ���เทค�น�ลยีดิจิทัล�ย�างมีประ�ิท�ิภาพ �Understanding and using digital 

technology) 

�����Digital Governance, Standard, and Compliance 
 พระรา�บั��ัติการบริ�ารงานและการ���บริการภาครั���านระบบดิจิทัล �Digital Government Act.)  

จะมี Icon           ปรากฏตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเมนูกำลังเรยีน 7 

คลิกเ��าเรียน 
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คู่่�มืือ การพััฒนาคู่วามืร่�ทัักษะ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 59
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8. ระบบจะเก็บประวัติก�รเ���เรียน�อ�ท��น 

 
 

การรับใบประกาศนี�บั�ร��น��น��� 

9. เลือก เมนูเรียนจบ 

10. คลิก ทำแบบประเมินฯ 

11. คลิก �ิม��ประก��นียบัตร 

��ม�ยเ�ต�� �ปร�ตรวจ�อบ �ื�อและน�ม�ก�ล ����ูกต�อ� ก�อนก� ตกล� เ�ื�อออก�บประก��นียบัตร 

�คำนำ�น���ื�อระบบจะ���ม�จ�กที�ท��นกรอกตอน�มัคร�ม��ิก และจะ�ม�แ����ล�นประก��นียบัตร

ตอน Preview แต�จะแ����ลเมื�อท��น�ั���ิม��ประก��นียบัตร� 
 

คลิกทำแบบประเมินฯ 

ระบบจะเก็บประวัติ

ก�รเ���เรียน 
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คลิกเรยีนจบ 9 

คลิก�ิม���บประก��นียบัตร 

10 
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