


มหาวทิยาลยัเปิดแหง่ชาติ  
จะเปิดสอนหลักสูตรรายวิชา MOOCs 

“ความสร้างสรรค์กับพาณิชยศาสตร์” ฟรี!  
ทั้งในประเทศไทยและไต้หวัน 
ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี 
 
โอบกอด"นวัตกรรม" คอืความสามารถทีผู่เ้ชีย่วชาญมอือาชพี จ าเปน็ตอ้งมี 

และยงัเปน็แรงขบัเคลือ่นเครือ่งยนตใ์ห้มุง่สูค่วามส าเรจ็อกีดว้ย 

หลกัสูตร MOOCs  “ความสรา้งสรรคก์บัพาณชิยศาสตร์” จะเริม่จดัตั้งขึน้ 

ตั้งแต่เดอืนกมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2018 ศกนี้ เปน็ตน้ไป 

ภายใตก้ารจดัการเรยีนการสอนของแพลตฟอรม์ “ewant” มหาวทิยาลยัเจยีวทง 

จะมกีารทยอยเปดิตวัหลกัสูตรออนไลนเ์รยีนฟรี 3 รายวชิา อนัไดแ้ก ่

“การตลาดเชงิสรา้งสรรค(์ 6 ชั่วโมง) , Open Mind! 

สือ่ใหมแ่บบขา้มขอบเขตและการประชาสมัพันธอ์ยา่งสรา้งสรรค์( 6 ชัว่โมง)   และรายวชิา 

การเรยีนธรุกจิสรา้งสรรค(์ 8 ชั่วโมง)” 

 เมือ่ผา่นการเรยีนในหลกัสูตรนี้ จะสามารถท าใหผู้เ้รยีน 

เจาะลกึเขา้ถงึการรวมกลุม่ของสือ่ใหม่ ใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ 

ในการท าโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

กระตุน้ผูเ้รยีนให้เกดิความคดิสรา้งสรรค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัในแวดวงการท างาน 

ยนิดีตอ้นรบัทกุทา่นไมว่า่จะเปน็ชาวไทยหรอืไตห้วนั เขา้รว่มเรยีนรูไ้ปกบัเรา 

ซึง่หา้มพลาดอยา่งเดด็ขาด !! 

ภาษาในคลปิวดีโีอ : ภาษาจนี 

ค าบรรยายใตค้ลปิ   : ภาษาจนีตวัเตม็ ภาษาไทย องักฤษ จนีตวัยอ่ 

 

1. ลิ้งค์เว็บไซต์ของหลักสูตร: https://goo.gl/CbXTHr 

2. คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร: https://youtu.be/6lphgjgwLVM 

3. การเรียนออนไลน์นั้นง่ายมาก อยากรู้วา่จะลงทะเบยีนบัญชีผู้ใช้งาน ewant อย่างไร 

เลือกลงรายวิชาและรับชมคลิปเสียงอย่างไรหรือไม่คะ 

หากท่านใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนล็อคอิน กรุณาดู ewant Step by Step Guide (mobile).pdf 

หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ PC กรุณาดู ewant Step by Step Guide video (Thai): 

https://youtu.be/FqtDxpkApPE 

https://goo.gl/CbXTHr
https://youtu.be/6lphgjgwLVM
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ae6e63c3-3913-41e2-84c9-28b56bb437e3/ewant_Step_by_Step_Guide_(mobile)(Chinese_Thai_English).pdf
https://youtu.be/FqtDxpkApPE




National Open University promote MOOCs on Taiwan and Thailand. The theme of course 

series: “Creativity and Business Administration” is about to open on ewant platform. 

Welcome you to join these courses.  FREE!  

 

Creativity is the driver of success and a necessary ability at work. The Course series of 

“Creativity and Business Administration” is going to start from Feb 23rd, 2018 on ewant 

platform. Course series include three MOOC courses of “Creative Marketing” (6 hours), 

“Open Mind! Cross-disciplinary New Media and Creative PR” (6 hours) and “Creative 

Essentials of Economics” (8 hours). By learning serial courses, it will strengthen you to 

integrate new media, advertising and public relation skills on marketing. To inspire your 

creativity and raise Competitiveness. Make sure you don’t miss the chance!     

Language: Mandarin  

Subtitles: Traditional Chinese, Thai, English, Simplified Chinese 

1. website: https://goo.gl/CbXTHr 

2. promotion video: https://youtu.be/6lphgjgwLVM 

3. It is easy to learn online! If you want to know how to enroll courses and watch videos 

on ewant platform. 

For smart phone: fast log in please check ewant Step by Step Guide (mobile).pdf 

For PC: please check https://youtu.be/jAxCGeETGHo 

https://goo.gl/CbXTHr
https://youtu.be/6lphgjgwLVM
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ae6e63c3-3913-41e2-84c9-28b56bb437e3/ewant_Step_by_Step_Guide_(mobile)(Chinese_Thai_English).pdf
https://youtu.be/jAxCGeETGHo




國立空中大學在臺灣與泰國推動 MOOCs，「創意與商學」線上系列課程即將開課，

歡迎歡課，FREE! 

 

擁抱創意是職場人士必備的能力．空大的「創意與商學」MOOCs 系列課程，即將於

2018 年 2 月 23 日起，在 ewant 平臺陸續開課，推出免費的「創意行銷」（6 小時）、

「Open Mind ! 跨域新媒介與創意公關」（6 小時）、「創意學經濟」（8 小時）共計 3

門線上課程。透過系列課程的學習，可以深化您對新媒介整合、廣告與公關等行銷

工具的應用，激發創意思維，提升職場競爭力。歡迎台灣與泰國的學習者加入我

們，千萬不要錯過！ 

影片語言：中文 

影片字幕：中文、泰文、英文 

1. 系列課程網址 https://goo.gl/CbXTHr 

2. 系列課程宣傳影片 https://youtu.be/6lphgjgwLVM 

3. 上網學習很容易！想知道如何上 ewant 選課與觀看影音教材嗎？ 

使用手機快速登入請看 ewant Step by Step Guide (mobile).pdf 

使用 PC 請看 ewant Step by Step Guide 影片：https://youtu.be/74plsqz8n_Y  

https://goo.gl/CbXTHr
https://youtu.be/6lphgjgwLVM
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ae6e63c3-3913-41e2-84c9-28b56bb437e3/ewant_Step_by_Step_Guide_(mobile)(Chinese_Thai_English).pdf
https://youtu.be/74plsqz8n_Y
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