
  

 

      CEA Online Academy 
 
 
 
เมื่อโลกในอนาคตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ท าให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม
อยู่เสมอ แนวทางหนึ่งในการรับมือที่ภาครัฐและเอกชนต่างเห็น

ตรงกัน คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ในด้าน
วิทยาการ การท าความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลได้เอ้ือให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
สามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากข้ึนโดยไม่ติดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่าย 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยส าหรับอนาคต จึงได้จัดท าโครงการ “CEA Online 
Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และ
ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเสริมความรู้และเพ่ิมทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการยกระดับ
วิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่ส าคัญส าหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) 
และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Reskill) จะเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 
 
 
CEA Online Academy สอนอะไร เหมำะกับใคร  
 
CEA Online Academy ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CEA กับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ไดจ้ัดท าเนื้อหาส าหรับ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ  

1. เตรียมความพร้อม : ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  
2. เติมทักษะสร้างสรรค์ : ส าหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ 
3. ต่อเสริมธุรกิจ  : ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 
เตรียมควำมพร้อม : หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียน นักศึกษา ในการ
ก้าวสู่ชีวิตการท างาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ า ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้ 

 Design Thinking 101 : พ้ืนฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการก าหนด
ปัญหาหรือโจทย์ การวิเคราะห์ การทดสอบไอเดีย และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดย CEA ร่วมกับ 
Contextual 



  

 

 Creative Career 2020 : The Future of Jobs ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ พ้ืนฐานการ
ท างานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากสตูดิโอ/นักสร้างสรรค์ ที่มาถ่ายทอดวิธีการท างานและ
กรณีศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และเลือกเส้นทางการท างาน โดย 10 บริษัทตัวแทนในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เช่น Punch Up, Trimode Design, Rereef และ Infographic Thailand 

 
 
เติมทักษะสร้ำงสรรค์ : หลักสูตรเพื่อการเสริมทักษะส าหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้ 

 Woodwork : เคล็ดลับในการสร้างสรรค์งานไม้เพ่ือเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพ ตั้งแต่การเลือก
ไม้ ไปจนถึงเทคนิคออกแบบที่ตอบโจทย์ด้านการผลิตและความสวยงาม โดย บ้านและสวน 

 Video Content Creator : เมื่อกระแสคอนเทนต์วิดีโอไหลท่วมโลกออนไลน์ เราจึงต้อง
เรียนรู้การท าคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดให้คนสนใจ เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกและ
เข้าใจง่าย โดย The MATTER 

 My First Creative Podcast : เรียนรู้วิธีการท าเนื้อหาและเล่าเรื่องราวผ่านช่องทาง 
Podcast  ที่น ามาปรับใช้ในการสร้างอาชีพและส่งเสริมธุรกิจได้ โดย THE STANDARD 

 Everyday Architecture : การท างานจากบ้านในยุคโควิด-19 ท าให้สถาปัตยกรรมไม่ใช่
เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เรียนรู้แนวคิดการออกแบบบ้าน ที่ท างาน สถานที่นันทนาการ และพ้ืนที่
สาธารณะที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดย art4d 

 ก่อ ร่ำง สร้ำง แบรนด์ดีไซน์ : แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด ส าหรับนักออกแบบใน
การขายผลิตภัณฑ์และงานบริการออกแบบ โดย happening   
 
 

ต่อเสริมธุรกิจ : หลักสูตรส าหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวรับสถานการณ์ และการต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ 
โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้ 

 Digital Transformation for Business : เรื่องต้องรู้ส าหรับการขายของยุคหลังโควิด-19 
ตั้งแต่การขยายช่องทางการขาย จากหน้าร้านสู่ตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูล Data 
Visualization ไปจนถึงทักษะปิดการขาย โดยกลุ่มนักสร้างสรรค์อิสระ COVID AND FRIENDS 

 SURVIVAL คิด : กรณีศึกษาของธุรกิจในการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ  COVID-19 โดย a day 

 Story Telling for New Business : เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื่องราวหลังยุคโควิด-19 ที่คน
ท าธุรกิจและผู้สร้างคอนเทนต์จ าเป็นต้องรู้ โดย THE STANDARD 

 Innovative Tools for Food Biz : เรียนรู้วิธีใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและจัดการ
ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดย BrandThink 



  

 

 Marketing 4.0 : คิดอย่างไรให้รอดภายใต้สถานการณ์วิกฤต เรียนรู้กลยุทธ์และหลักสูตร
การตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการขายและปรับตัวรับธุรกิจยุคใหม่ โดย BrandAge 

 Sharing Economy : กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ทั่วโลก ซึ่งสามารถน าไอเดียไป
ประยุกต์ใช้ได้ในวันที่โลกธุรกิจเกิดความไม่แน่นอนหลังโควิด-19 โดย BrandAge 

 กำรสร้ำงแบรนด์ : จำกศูนย์ สู่ยอดขำยท่ีเพิ่มพูน เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่ออกตัว 
ไปจนถึงเส้นชัย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย CEA และเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ 
อาทิ Baramizi, Brand Astro, Fif Design Studio, Content Shifu และอีกมากมาย   

 Financial Literacy for Entrepreneur : เรียนรู้การเงินในแบบเข้าใจง่าย ลดต้นทุนและ
สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมือใหม่ ไปจนถึงการบริหารเงินช่วงวิกฤต โดย มติชน  

 Cyber Security and Legal : เสริมทักษะด้านดิจิทัลและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ถูกกฎหมาย พร้อมลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ โดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

 Change SMEs ซีซั่น 3 : เปล่ียนแล้วรอด 
พบกับวิธกีารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีมีความเฉพาะตัวของ 7 ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแนวคิด
สร้างสรรคแ์ละแรงบันดาลใจ ให้สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ท่ีบีบคั้นให้คุณต้อง “เปลี่ยน” 
โดย CEA 
 

 
ไปเรียนได้ที่ไหน เมื่อไร 
 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้ทีส่นใจ สามารถลงทะเบียน CEA 
Online Academy ได้ที่ http://academy.cea.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 
สอบถำมเพิ่มเติม :  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) www.cea.or.th / Facebook : Creative Economy Agency /โทร : 02-105-7400 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) www.tcdc.or.th / Facebook : Thailand creative & design center /   โทร : 02-105-7400 
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