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โครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC)      
โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

  โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) การศึกษาแบบเปิด
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่มุ่งขยายโอกาสทางการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน 
รายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด (Open Online Course) ที่พัฒนารายวิชาโดยสถาบันการศึกษา 
หน ่วยงานภาคร ัฐและเอกชน เผยแพร ่ผ่านระบบเคร ือข ่ายอ ินเทอร ์ เน ็ตทางเว ็บไซต์  

http://thaimooc.org 

 

รายวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัล   

Level 1 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

CMU010 รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 

SU008 พลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 

Level 2 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับกลาง  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

CMU011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 

DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2 

OCSC008 Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
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Level 3 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับสูง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

SPU002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 
เพ่ือชีวิตประจำวัน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 

STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 

SWU011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 

รายวิชาแนะนำอ่ืน ๆ   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

CMU009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 

KMUTT015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
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SWU003 Cloud Technology Tools เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 

 

 

Level 1 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับพื้นฐาน 

รหัสรายวิชา CMU010  
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การรู้เท่าทันสื่อ  
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Media Literacy 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU010+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และ
การประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อใน
ชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและ
ส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU010+2017/about
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วัตถุประสงค์รายวิชา 1. อธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสารได้ 
2. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อประเภทต่างๆ ตาม

แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ 
3. ผลิตและใช้สื่อด้วยความรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

รหัสรายวิชา SU008 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) พลเมืองดิจิทัล 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital Citizenship 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 5 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU008+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา ความหมายและคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและสังคมดิจิทัล คุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลที่ดี การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความปลอดภัยบน
อินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์และ
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ร่องรอยดิจิทัลและ
ชื่อเสียงบนโลกดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความรู้ดิจิทัล กฎหมายและ
จริยธรรมสำหรับการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล
ข่าวสารยุคดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์
สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภท
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีสนใจ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มี
คุณลักษณะที่ดี ในสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสังคมดิจิทัลได้ 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการเข้าถึงดิจิทัลที่ดี วิเคราะห์
ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อได้ 

3. ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่าของสารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ พร้อมทั้งเรียบเรียงและ
นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU008+2019/about
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4. ผู้เรียนสามารถอธิบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร การวางแผนการทำงานการจัดทำโครงการ และการ
นำเสนองานในการเรียนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นพลเมืองดิจิทัล รวมทั้งเอกลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมถึงผลกระทบจากการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลได้ 

 

Level 2 ความรู้ด้านดิจิทลัระดับกลาง  

รหัสรายวิชา CMU011  
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) IT Literacy 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU011+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงาน
เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอร์ม
เก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟล์นำเสนองาน 
(Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

วัตถุประสงค์รายวิชา 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 

 

  

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU011+2017/about
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รหัสรายวิชา DEPA002 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล  
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital Transformation 
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 2 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA+DEPA002+2018/about 

คำอธิบายรายวิชา พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
และนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย 
ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผ ู ้บร ิโภค ตั ้งแต่ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
องค ์กรสามารถแข ่งข ันในย ุคท ี ่ม ีการแข ่งข ันส ูงได ้ ( Pitch) ร ูปแบบ 
องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอ
ทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื ่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้
เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพ่ือ
ก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัลบ
ความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

2. เพ่ือทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา 
Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่
กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและ
กฏหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

3. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร 
การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถ
แข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเพื่อ
ตอบโจทย์การตลาดอย่างเป็นมืออาชีพ 

4 สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลโตอย่างรวดเร็ว 

5. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล 

 

  

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA+DEPA002+2018/about
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รหัสรายวิชา OCSC008 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Google Tools to Improve  

Work Performance 
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC008+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอีกหนึ่ง
ความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐเพ่ือการทำงาน
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ Google Tools เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 
ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงาน
ร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา 
หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื ่องมืออำนวยความ
สะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน,Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสาร
อย่างมืออาชีพ,Google Tools เพื ่อการแบ่งปันพื ้นที ่การทำงานและทำงาน
ร่วมกัน,Google Tools เพื ่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์, 
Google Tools เพื่อการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงาน
,Google Tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์อย่าง
ง่ายโดยผู ้เรียนในหลักสูตรนี ้จะสามารถนำความรู ้ความเข้าใจไปปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือ Google เพ่ือพัฒนาการทำงานได้ 
2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Google ในการติดต่อสื่อสารได้ 
3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Google ในการแบ่งปันพื้นที่การทำงาน 

และทำงานร่วมกันได้ 
4. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือGoogle ในการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถาม

ออนไลน์ได้ 
5. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Googleในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ 

และทรัพยากรเพ่ือการทำงานได้ 
6. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Googleเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลงาน 

และหน่วยงานบนเว็บไซต์ได้ 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC008+2019/about
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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 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU+SPU002+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารการสื่อสาร
และการทำงานร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน 
การใช้งานโปรแกรมงานสำนักงานกับงานเอกสารเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวในชีว ิตประจำวัน โดยเครื่องมือ Cloud-Based ที่กล่าวถึงอาทิ 
email, Groups, Video Conferencing and Meetings, Online 
Calendar, Storage and File Backup, Documents Online, Web Sites 
Creation, Social Network, และ Digital Videos Channel 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based 
แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการสื่อสาร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based
แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการทำงานร่วมกัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ เครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการทำงานร่วมกัน 

 

รหัสรายวิชา STOU006 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital Media Creation Technology 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU+STOU006+2017/about 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU+SPU002+2017/about
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU+STOU006+2017/about
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คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ 
และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
สร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื ่อดิจิทัล , 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับเสียง, เทคโนโลยีที่เก่ียวกับภาพนิ่ง, เทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
ภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการออกแบบและ
การพัฒนาสื่อดิจิทัล 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้ 
2. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเสียงได้ 
3. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพนิ่งได้ 
4. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพเคลื่อนไหวได้ 
5. พัฒนาสื่อดิจิทัลได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ 

 

รหัสรายวิชา SWU011 

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

คำอธิบายรายวิชา การศึกษา ภาพกับการสื ่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ 
รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ใน
การสร ้าง Infographic และเร ียนร ู ้ เก ี ่ ยวก ับข ั ้นตอนการสร ้าง รวมถึง 
การออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง 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 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU011+2018/about


9 
 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ได้ 

 

รายวิชาแนะนำอ่ืน ๆ   

รหัสรายวิชา CMU009  
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การรู้สารสนเทศ 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Information Literacy 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU009+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา การรู ้สารสนเทศ เป็นวิชาที ่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการ
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการรู้
สารสนเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ
สารสนเทศ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ และ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์และการอ้างอิงสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม 

 

  

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU009+2017/about
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รหัสรายวิชา KMUTT015 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Digital media creation on social networks 

หน่วยงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 5 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT015+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งาน 
ด ้านเทคโนโลยีมาพัฒนาส ื ่อมัลต ิม ี เด ีย ม ีความคิดสร ้างสรรค์ และ
ความสามารถในการสื ่อสารและทำงาน ร่วมกับผู ้อื ่น ด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สอดคล้องกับสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิดใหม่
การศึกษาค้นคว้าผลงานและข้อมูลรอบด้านเพื ่อหาแนวคิด การจัดทำ
โครงงานการออกแบบสื่อ โดยการการระดมสมองเพื ่อให้เกิดแนวคิดที่
หลากหลาย การใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบ 
และหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพื ่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื ่อภัยของ
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาการเขียนบทวีดิทัศน์การเลือกรูปแบบ

รายการ 
3. ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบของภาพวีดิทัศน์สามารถเลือกใช้ขนาด

ภาพ มุมกล้องและการเคลื่อนกล้องได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถตัดต่อภาพวีดิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีจรรยาบรรณ
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือให้เป็นบุคลากรการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่าง
ยั่งยืนได้กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้ 

 

รหัสรายวิชา SWU003 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) Cloud Technology Tools  
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Cloud Technology Tools  
for 21st Century Learning 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT015+2019/about
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หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU003+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา มุ ่งเน้นให้ผ ู ้ เร ียนได้ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการต่าง  ๆ  
ในการใช้งานระบบ Cloud Technology Tools ในการจัดการงานเอกสาร โดย
ใช้ Google Docs การใช้งานในการนำเสนองาน โดยใช้ Google Slide การใช้
งานในการประเมินผล โดยใช้ Google Form และการใช้งานในการประชุมงาน 
โดยใช้ Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

วัตถุประสงค์รายวิชา  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud Technology Tools 
2. ผู้เรียนสามารถใช้งานเว็บไซต์ Cloud Technology Tools 
3. ผู้เรียนสามารถนำ Cloud Technology Tools ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

 

 

 

  

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU003+2017/about
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รายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  

Level 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

BRU001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 24 

CMU018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 

Level 2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

CRRU016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 

CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็น
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 

Level 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

KU005 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการ
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 

KU006 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 

รายวิชาแนะนำอื่น ๆ   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้ 

HU005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 5 

UP001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา 10 

UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 10 
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Level 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 

รหัสรายวิชา BRU001 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Easy English for Everyday Life 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 24 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:BRU+BRU001+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเตรียมความรู้
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแต่ละ
ศาสตร์ที่ชำนาญ Easy English for Everyday life จึงจำเป็นต้องมีการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของ
ประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคท่ีมีองค์ประกอบของประโยคพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Knowledge) 
2. สามารถอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

(Comprehension) 
3. สามารถนำไปใช้ในบริบทที่กำหนดให้ได้ (Application) 
4. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ได้ (Analysis) 
5. ผู้เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทย์สั้นๆได้ (Synthesis) 

 

รหัสรายวิชา CMU018 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) English for Communication 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุม
หัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึง
เหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและ
ทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดง

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:BRU+BRU001+2017/about
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about
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ความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึก
แบบประโยคสนทนาเบื้องต้น 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้น
น้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึก กับ
สถานการณ์แบบใหม่ได้ 

 

Level 2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

รหัสรายวิชา CRRU016 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) English for Office 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 8 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CRRU+CRRU016+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้
อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
ที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนา
ในสถานการสมมุติต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ การทักทาย การ
โต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงาน 
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 
3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษใน

สำนักงานที่หลากหลาย 
4. ผู้เรียนสามารถแยกประเภทการใช้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการรับ

โทรศัพท์ 
5. ผู้เรียนสามารถสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 

 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CRRU+CRRU016+2019/about
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รหสัรายวิชา CU006 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟ 
เป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Describing figures in English 
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU006+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาในวิชานี้จะแนะนำการทำกราฟเบื้องต้นก่อน เริ่มตั้งแต่เทคนิคการ
เลือกกราฟที่เหมาะสมเลย เพราะเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญมาก และในบทความ
ถัด ๆ ไปเราจะมาเจาะลึกเทคนิคข้ันสูงขึ้น เช่น การผสมกราฟ การอธิบาย
กราฟตามแกน X และ Y เป็นต้น 

วัตถุประสงค์รายวิชา    1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักประโยคและวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ 
และชาร์ต 
   3. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเขียนบรรยายตาราง กราฟ และชาร์ตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 

Level 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง 

รหัสรายวิชา KU005 

ชือ่รายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการ 
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Academic Reading and Writing  
English for Graduate Program 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 15 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KU+KU005+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบ
มาเพ่ือพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการใน
ระดับพ้ืนฐาน เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น 
วิเคราะห์ ตีความ ข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้จักเลือกข้อมูลจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสม การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU006+2017/about
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KU+KU005+2019/about
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ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อ
ยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซ้ึงและกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดข้ัน
สูง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการนำความรู้ที่ได้รับจาก
การอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาใช้ด้วย
ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนสามารถอ่านผลงานทางวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
วิเคราะห์หาความหมายที่แท้จริงของข้อมูลได้ถูกต้องและเหมาะสม 

2. ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น การเขียนรายงาน การ
เรียงความ และบทความทางวิชาการ โดยใช้หลักการเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม มีความครอบคลุม มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารตามท่ีเจ้าของภาษาใช้จริง 
(Collocation) 

3. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดผลงานทางวิชาการของตนผ่านบทคัดย่อ 
(Abstract) และเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบของหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ และไม่ผิดต่อกฎระเบียบของ
การคัดลอกและอ้างอิงงานเขียนของผู้อ่ืน (Plagiarism) 

 

รหัสรายวิชา KU006 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการ 
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Academic English Listening and  
Speaking Skills for Graduate Program 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 15 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KU+KU006+2019/about 

คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพ่ือ
พัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การ
ฟังและการพูด เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น 
วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KU+KU006+2019/about
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ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรม
การศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้
ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดขั้นสูง การแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษ์ (Critical Thinking) และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฟัง
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาใช้ด้วยความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนสามารถฟังเข้าใจภาษาอังกฤษ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ และ
พูดสื่อสารเชิงวิชาการเพ่ือการศึกษา 

2. ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอความคิดเห็น 
โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 

รายวิชาแนะนำอ่ืน ๆ   

 

  

รหัสรายวิชา HU005 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) English for Hotel Business 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 5 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:HU+HU005+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานในแผนกต่าง ๆ โรงแรม โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม และสำนวนการสนทนาที่
ใช้ในแผนกต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบ
เอกสารต่าง ๆ และการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด 
3. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรม 
4. เพ่ือให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมได้ 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:HU+HU005+2017/about
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รหัสรายวิชา UP001 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Explorative English 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:UP+UP001+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์
พ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล 

วัตถุประสงค์รายวิชา 1. ผู้เรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary) ตลอดจนอ่านออกเสียง 
(Pronunciation) ในระดับคำ วลี และข้ึนลงเสียง (Intonation) ใน
ระดับประโยคแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากล 

2. ผู้เรียนสามารถฟังและพูด (Listening and Speaking) แล้วนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนสามารถอ่าน (Reading) แล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม 

4. ผู้เรียนสามารถเขียน (Writing) แล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม 

5. ผู้เรียนรู้หลักโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ (Grammar) ใน
ระดับคำและประโยคตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (Cultural 
Awareness) จนมีความเข้าใจตระหนักรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่
เป็นบริบทสากลได้อย่างเหมาะสม 

รหัสรายวิชา UP002 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Ready English 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 10 
LINK https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:UP+UP002+2017/about 

คำอธิบายรายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 
และไวยากรณ์พ้ืนฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาอังกฤษที่เป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:UP+UP001+2017/about
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:UP+UP002+2017/about
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วัตถุประสงค์รายวิชา  
1. สามารถออกเสียงคำศัพท์และสำนวนได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถระบุรูปแบบประโยคเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถสื่อสารตามหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 


